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APRESENTAÇÃO 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o 

prazer de apresentar-lhe este número 04 do volume XV dos Cadernos do 

CNLF, com os seis textos completos dos trabalhos que serão apresenta-

dos como minicursos no XV Congresso Nacional de Linguística e Filo-

logia no dia 22 de agosto de 2011. 

Assim, como é possível que algum congressista tenha tido o dese-

jo de participar de mais de um minicurso e isto se tornou inviável pelo 

fato de todos ocorrerem no mesmo horário, todos terão todos os textos, 

assim como o contato com os professores, através do e-mail, de modo 

que poderão tirar algumas dúvidas posteriormente, caso precisem. 

Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores, estamos edi-

tando, simultaneamente, este Livro das Oficinas em três suportes, para 

conforto e segurança dos congressistas: em suporte virtual, na página 

http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/oficinas.html; em suporte digital, no 

Almanaque CiFEFiL 2011 (cd-rom) e em suporte impresso, neste núme-

ro 3 dos Cadernos do CNLF. 

Todos os congressistas inscritos em qualquer oficina receberão 

um exemplar deste Livro das Oficinas em suporte impresso, sendo que a 

versão digital será opcional para quem apresentar trabalho, porque pode-

rá escolher o Livro de Resumos em suporte impresso ou o Almanaque 

CiFEFiL 2011, em que está disponível também este livro. 
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Assim como a Programação, o Livro dos Minicursos também vai 

publicado em caderno impresso separado, para se tornar mais facilmente 

consultável durante o evento, assim como o Livro de Resumos. 

Desejo-lhe uma boa programação durante esta rica semana de 

convívio acadêmico. 

Rio de Janeiro, agosto de 2011. 

José Pereira da Silva 
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SEGUNDA-FEIRA, DIA 22 DE AGOSTO DE 2011 

 

10h00 a 10h30 de 22/08/2011 

SESSÃO DE ABERTURA, 

com as boas-vindas da direção do Instituto de Letras da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro e com a apresentação da proposta do congresso 
pela coordenação geral do evento. 

 

10h30 a 12h00 de 22/08/2011 

MESA-REDONDA DE ABERTURA,  

em homenagem a Ismael de Lima Coutinho, sob a presidência de Rosal-

vo Grain do Valle (UFF, LLP e ABRAFIL), com a participação de Luíza 

Leite Brun Lobo (UFRJ e ABRAFIL), que falará sobre “Ismael Coutinho 

e a corrente espiritualista” e Marcelo Coutinho Vargas (UFSCar), que fa-

lará sobre “Ismael Coutinho poeta e sua herança: um depoimento pessoal 

e afetivo”. 

 

12h00 a 13h30 de 22/08/2011 

ALMOÇO 

 

13h30 a 16h00 de 22/08/2011 

MINICURSOS 

1- “Um século de ortografia oficial na língua portuguesa” – José Pereira 

da Silva (UERJ) 

2- “Leitura e interpretação de textos: a abordagem do material didático a 

partir da perspectiva do gênero do discurso” – Sebastião Carlúcio Alves-

Filho (UnB) e Sílvio Ribeiro da Silva (UFG) 
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3- “Principais recursos expressivos dos epigramas de Henrique Caiado” – 

Márcio Luiz Moitinha Ribeiro (UERJ) 

4- “As relações entre linguagem, cognição e corporalidade” – Paulo 

Henrique Duque (UFRN) e Marcos Antonio Costa (UFRN) 

5- “Como a língua é cobrada no novo ENEM?” – Aytel Marcelo Teixeira 

da Fonseca (UERJ e FCCAA), Andréa Soares Dutra (UERJ) e Camila 

Mourão Dias (UERJ) 

6- “Fala e escrita em questão” – Paulo de Tarso Galembeck (UEL) 

 

16h00 a 16h30 de 22/08/2011 

INTERVALO PARA O CAFÉ 

 

16h30 a 18h00 de 22/08/2011 

OFICINAS: 

1- A produção de material didático em suporte eletrônico – José Pereira 

da Silva (UERJ) 

2- Ensino reflexivo de língua portuguesa na era digital: a importância do 

CM – Renata da Silva de Barcellos (NAVE/FGS) 

3- “Por que análise sintática?” – Maria Lucia Mexias Simon (USS) 

4- “Linguagem e globalização: perspectiva da análise crítica da lingua-
gem” – Cleide Emília Faye Pedrosa (UFRN), Silvio Luís da Silva 

(UFRN) e Taysa Mércia dos Santos Souza Damaceno (UFRN) 

5- “Principais figuras de linguagem semânticas” – Afrânio da Silva Gar-

cia (UERJ) 

6- “Produção textual em sala de aula: redações produzidas a partir de 

uma sequência didática” Simone Sant Anna (UFRJ) e Giselle Aparecida 

Toledo Esteves (UFRJ) 
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TERÇA-FEIRA, DIA 23 DE AGOSTO DE 2011 

 

08h00 a 10h00 de 23/08/2011 

SEGUNDA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS 

MESA-REDONDA 01 do dia 23: "Os desafios da EJA no Vale do 

Jari (AP)”, sob a presidência de Maria Teresa Gonçalves Pereira 
(UERJ), que falará sobre “O professor da EJA: considerações relevantes” 

M-R 01a de 23 – José Enildo Elias Bezerra (IFAP) – "Cadernos da EJA: 

desafios de leitura e produção textual no Vale do Jari” 

M-R 01b de 23 – Elaine Aparecida Fernandes (IFAP) – “A importância 

da psicologia na educação de jovens e adultos no Vale do Jari” 

M-R 01c de 23 – Gilmar Vieira Martins (IFAP/PM Laranjal do Jari) – 

“Relato de experiência em uma turma da EJA no Vale do Jari” 

M-R 01d de 23 – Célia Maria Nunes da Silva (PM Laranjal do Jari) – 

“Desafios de leitura: uma experiência com os Cadernos da EJA” 

 

MESA-REDONDA 02 do dia 23: “Filologia, Léxico e Cultura”, sob a 
presidência de Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB e UCSAL) que 

falará sobre “Foge, foge, você tá no pau! O vocabulário homonímico no 

carnaval da Bahia” 

M-R 02b de 23 – Dagmar Santana de Jesus (UNEB) – “Percorrendo a 

terra dos excluídos: campo lexical das profissões” 

M-R 02c de 23 – Liliane Lemos Santana Barreiros (UNEB) – “Vida ser-

taneja: edição e estudo de vocabulário dos males sertanejos” 

M-R 02d de 23 – Patrício Nunes Barreiros (UNEB e UEFS) – “Vitória 

do Brasil! O nacionalismo verde amarelo contra o „nacionalismo‟ da foi-

ce e do martelo” 
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MESA-REDONDA 03 do dia 23: "Estudos Linguísticos e Filológicos 

do Sertão Baiano”, sob a presidência de Jeovania Silva do Carmo 

(UEFS/UNEB), que falará sobre “Variações grafemáticas: um estudo a 

partir de edições semidiplomáticas de documentos manuscritos baianos” 

M-R 03b do dia 23 – Bárbara Bezerra de Santana (UEFS/UNEB) e Rita 

de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) – “O olhar filológico sobre regis-

tros escritos do sertão baiano: apresentação das primeiras atas da câmara 

de vereadores do município de Tucano” 

M-R 03c do dia 23 – Huda da Silva Santiago (UEFS) e Zenaide de Oli-
veira Novais Carneiro (UEFS) – “Cartas pessoais do sertão baiano: fon-

tes para o estudo sócio-histórico do português popular brasileiro” 

M-R 03c do dia 23 – Jadione Cordeiro de Almeida (UEFS) e Josane 

Moreira de Oliveira (UEFS) – “Um estudo além do olhar sociolinguísti-

co sobre cartas de alunos” 

 

MESA-REDONDA 04 do dia 23: “Língua Portuguesa: recursos de 

expressividade e ensino”, sob a presidência de Tania Maria Nunes de 

Lima Câmara (UERJ e UNISUAM), que falará sobre “Recursos estético-

estilísticos e a produção de sentido”. 

M-R 04b de 23 – Morgana Ribeiro dos Santos (UERJ) – “O dialogismo 
e a tradição no forró” 

M-R 04c de 23 – Juliene Kely Zanardi (UERJ) – “O delírio do verbo: a 

agramática de Manoel de Barros” 

M-R 04d de 23 – Rosana da Silva Berg (UERJ) – “Caminhos argumen-

tativos em um texto publicitário” 

M-R 04e de 23 – Talita da Silva Campos (UERJ) – “A estilística como 

recurso na interpretação e produção textual no ensino médio” 

M-R 04f de 23 – Heloana Cardoso (UERJ) – “Objetivos do ensino de 

língua materna: ainda temos que pensar nisso” 
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MESA-REDONDA 05 do dia 25: “A língua portuguesa nas comuni-

dades quilombolas no sertão das gerais”, sob a presidência de Ana 

Cristina Santos Peixoto (UNIMONTES), que falará sobre “Um olhar so-

bre a língua portuguesa nas narrativas orais das comunidades quilombo-

las no sertão das gerais”. 

M-R 05b do dia 23 – Diocles Igor Castro Pires Alves (UNIMONTES) – 

“As vogais nasais no dialeto dos quilombolas de Picada, norte de Minas 

Gerais – MG” 

M-R 05c do dia 23 – Liliane Pereira Barbosa (UNIMONTES) – “A fala 
dos quilombolas de Poções (MG) retrata a influência africana na língua 

portuguesa do Brasil?” 

M-R 05d do dia 23 – Sandra Ramos de Oliveira (UNIMONTES e PUC-

Minas) – “Uma análise semântico-cognitiva do léxico quilombola no 

norte de minas” 

 

MESA-REDONDA 06 do dia 23: “Emblema do corpo I: produção de 

subjetividades”, sob a presidência de Leonardo Davino de Oliveira 

(UERJ), que falará sobre “A estrela-boca e suas milhões de canções-

beijos-luz”. 

M-R 06b do dia 23 – “Quem olha muito está atrás do êxtase: a captura 
do instante em João Gilberto Noll e Arthur Omar” – Fabiana Bazilio Fa-

rias (UERJ) 

M-R 06c do dia 23 – Juliana Carvalho de Araújo (UERJ) – “A catatonia 

do desejo” 

M-R 06d do dia 23 – Renata Ferreira de Oliveira (UERJ) – “O universo 

feminino: O que elas veem quando se olham no espelho? 
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10h00 a 12h00 de 23/08/2011 

PRIMEIRA SESSÃO DE CONFERÊNCIA, sob a presidência de 

Maximiano de Carvalho e Silva (UFF, LLP e ABRAFIL), que fará o 

registro do dia do centenário das “Bases para a Unificação da Ortogra-

fia...” 

Conferencista: Rosalvo Grain do Valle (UFF, LLP e ABRAFIL) – “O 

Professor Ismael de Lima Coutinho” 

 

12h00 a 14h00 de 23/08/2011 

ALMOÇO 

 

12h00 a 14h00 de 23/08/2011 

PRIMEIRA SESSÃO DE PÔSTERES 

Coordenadora da sessão: Eliana da Cunha Lopes (FGS) 

PO 01 de 23 – “Campo lexical dos objetos na obra Tocaia Grande: a fa-

ce obscura, de Jorge Amado” – Dagmar Santana de Jesus (UNEB) e Ce-

lina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 

PO 02 de 23 – “A aquisição da linguagem sob a perspectiva gerativista” 

– Geziane Rodrigues (UERJ), Juliana Fernandes (UERJ), Karine Santos 

(UERJ), Priscila Thompson (UERJ) e Michelli Bastos Ferreira (UERJ) 

PO 03 de 23 – “As estratégias do discurso político: uma análise de ima-

gens e procedimentos linguísticos” – Luiz Felipe Melo Eduardo (UERJ) 

e Michelli Bastos Ferreira (UERJ) 

PO 04 de 23 –“Na leitura, um amálgama de linguagens produzindo efei-

tos de sentido” – José de Souza Breves Filho (APS) 

PO 05 de 23 – “Poder e supremacia: a venda do ensino de língua inglesa 

como língua estrangeira no Brasil” – Bruna Damiana de Sá Mottinha 

(UERJ) 

PO 06 de 23 – “Políticas educacionais de inclusão” – Valdenia Teixeira 

de Oliveira Pinto (UERJ) 

PO 07 de 23 – “A presença das consoantes geminadas latinas no portu-
guês do século XVIII: uma análise filológica nos manuscritos produzidos 
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em Mato Grosso” – George Gleyk Max de Oliveira (UFMT) e Carolina 

Akie Ochiai Seixas Lima (UFMT) 

PO 08 de 23 – “Saint-Hilaire e Guimarães Rosa: o olhar do viajante-

naturalista francês (século XIX) e do romancista (século XX) sobre o 

grande sertão brasileiro e suas veredas” – Ivone da Silva Rebello (SEE-

DUC) e Eliana da Cunha Lopes (FGS) 

PO 09 de 23 – “Compreensão e leitura: um processo de interação social” 

– Susana Silva de Souza (PUC-RS) 

PO 10 de 23 – “Linguagem (hiper)textual em blogs” – Marco Antonio 
Paulini Lopes (SENAC) 

PO 11 de 23 – “Distúrbios fonoarticulatórios na síndrome de down e im-

plicações na lectoescrita” – Cynthia Aparecida Pereira Patusco Gomes 

da Silva (UFRJ) e Maria Cecília de Magalhães Mollica (UFRJ) 

PO 12 de 23 – “O conceito de interdiscurso na propaganda da Operação 

Lei Seca” – Camila Antonia da Silva Santos (UERJ) e Antonio José dos 

Santos Junior  (UERJ) 

PO 13 de 23 – “Manuel Bandeira e a língua portuguesa: características 

léxico-sintáticas do Português do Brasil na sua escrita literária e na cor-

respondência com Mário de Andrade” – Rita de Cássia Baptista Cardoso 

Mérida dos Reis (UERJ) e José Carlos S. de Azeredo (UERJ) 

PO 14 de 23 – “A (não)formação linguística do professor alfabetizador” 

– Maria Diomara da Silva (UFJF) e Luciane Manera Magalhães (UFJF) 

PO 15 de 23 – “Sociometria dos Estatutos da Expansão Transnacional da 

Língua Portuguesa" – Carolina Mérida dos Reis (UFF) e Cláudia Ronca-

rati (UFF) 

PO 16 de 23 – “Apontamentos sobre a linguagem metafórica em Améri-

ca Latina: males de origem, de Manoel Bomfim" – Marcela Cockell 

Mallmann (UERJ) 
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14h00 a 16h00 de 23/08/2011 

PRIMEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

Grupo 01 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Filologia e Crí-

tica Literária”, sob a coordenação de Ataíde José Mescolin Veloso 

(UNESA), que falará sobre “Hermenêutica: para além do conceito de 

método” 

GC 01 de 23-b – “A escrita em manuscritos dos séculos XVI e XIX: al-

gumas características” – Elias Alves de Andrade (UFC) 

GC 01 de 23-c – “Considerações sobre a teoria do romance histórico de 
Lukács: suas imbricações e desdobramentos no século XX” – Rogério 

Max Canedo (UFC) 

GC 01 de 23-d – “Estudo paleográfico e codicológico de manuscrito do 

século XVIII – Parte II –Transcendendo do Texto” – Camila Lemos de 

Almeida (UFC) e Elias Alves de Andrade (UFMT) 

GC 01 de 23-e – “A retórica em Dom Casmurro” – Patrícia Jerônimo 

Sobrinho (UNIGRANRIO) 

GC 01 de 23-f – “Punhado de versos e outras scriptae: a fortuna crítica 

de Carlos Chiacchio” – Fabrício dos Santos Brandão (IFBaiano) 

 

Grupo 02 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Ecdótica, críti-
ca textual e crítica genética”, sob a coordenação de Leonardo Ferreira 

Kaltner (UFF), que falará sobre “Considerações sobre as poesias novila-

tinas de José de Anchieta: ecdótica e pronúncia”. 

GC 02 de 23-b – “A correspondência de Mário de Andrade com os rapa-

zes do Grupo Verde de Cataguases como território de criação – Ana Lú-

cia Guimarães Richa Lourega de Menezes (USP) e Marcos Antonio de 

Moraes (USP) 

GC 02 de 23-c – “Estudo paleográfico e codicológico de manuscrito da-

tado do século XVIII – Parte I: Comentários paleográficos em transcrição 

semidiplomática” – Marisa Soares de Lima (UFMT) e Elias Alves de 

Andrade (UFMT) 

GC 02 de 23-d – “Frequência das variantes no romance O Seminarista, 

de Bernardo Guimarães” – Luana Batista de Souza (USP) e Sílvio de Al-

meida Toledo Neto (USP) 
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GC 02 de 23-e – “Edição semidiplomática do livro de registros de ba-

tismos de filhos de escravos da Chapada Diamantina” – Jeovania Silva 

do Carmo (UEFS e UNEB) e Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) 

GC 02 de 23-f – “Memória Colonial do Ceará, um projeto ambicioso de 

ecdótica” – José Pereira da Silva (UERJ) e Expedito Eloísio Ximenes 

(UECE). 

 

Grupo 03 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Estilística e lín-

gua literária”, sob a coordenação de José Ricardo Carvalho da Silva 
(FUFSE), que falará sobre “A literatura oral e a contribuição dos griots 

para o desenvolvimento de práticas narradoras na escola” 

GC 03 de 23-b – “O cronista e a língua literária: um estudo das crônicas 

de Lima Barreto sobre o carnaval” – Idemburgo Frazão (UNIGRAN-

RIO) 

GC 03 de 23-c – “Nota sobre o realismo em Portugal” – Lucia Maria 

Moutinho Ribeiro (UFRJ e UNIRIO) 

GC 03 de 23-d – “Identidade Linguística e Imprensa no Brasil” – Lúcia 

Maria de Assis (UFF) 

GC 03 de 23-e – “A São Paulo de Memórias sentimentais de João Mi-

ramar” – Mônica Gomes da Silva (UFF) 

GC 03 de 23-f – “A mitologia em Os Lusíadas” – Daniela dos Santos 

Nascimento (UNESA) 

 

Grupo 04 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Diacronia e es-

tudos de textos antigos”, sob a coordenação de Eduardo Tuffani Mon-

teiro (UFF), que falará “Sobre uma „lagoa fedorenta‟: etimologia de 

„Ipanema‟ e lagoa Rodrigo de Freitas”. 

GC 04 de 23-b – “Efeitos da estrutura moraica do latim em três línguas 

românicas: italiano, português e espanhol” – Evellyne Patrícia Figueire-

do de Sousa Costa (UFSM) 

GC 04 de 23-c – “Estudo da estrutura discursiva dos ofícios e das porta-
rias da Confederação do Equador” – Katharine Silva de Oliveira Soares 

(UFC) 
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GC 04 de 23-d – “Origem gestual ou vocal da linguagem: principais ar-

gumentos e problemas” – Zinda Maria Carvalho de Vasconcellos 

(UERJ) 

GC 04 de 23-e – “Construções de causalidade: uma trajetória diacrôni-

ca” – Maria da Conceição de Paiva (UFRJ) e Maria Luiza Braga 

(UFRJ) 

GC 04 de 23-f – “O tratamento no início do século XX: uma análise de 

correspondências pessoais” – Paula Fernandes da Silva (UFRJ) 

 

Grupo 05 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Sociolinguísti-

ca, dialetologia e geografia linguística”, sob a coordenação de Maria 

do Socorro Vieira Coelho (UNIMONTES), que falará sobre “O uso da 

forma „você‟ no norte de Minas Gerais”. 

GC 05 de 23-b – “A utilização da variantes mãinha e painho pelos falan-

tes de Jequié – Bahia” – Lucélia  de Souza dos Reis Santos (UNEB) e 

Norma Lopes (UNEB) 

GC 05 de 23-c – “O contexto da tecnologia digital e os gêneros textuais 

emergentes” – Tânia Fonseca da Rocha Sardinha (UNIGRANRIO) 

GC 05 de 23-d – “Prescrição gramatical e uso: o caso do pronome „lhe‟ 

no português brasileiro” – Gilce de Souza Almeida (UFBA) 

GC 05 de 23-e – “Cê qui sabi": um caso de variação linguística” – Cle-

zio Roberto Gonçalves (UFOP) 

GC 05 de 23-f – “Ordem de Spreps de tempo, modo e lugar: influência 

da estrutura argumental do verbo e tipos de processos verbais” – Marcia 

da Silva Mariano Lessa (UFRJ) 

GC 05 de 23-g – “O léxico da comunidade de panorâmica – Montes Cla-

ros – MG” – Carla Bianca Durazzo Costa (UNIMONTES) e Maria do 

Socorro Vieira Coelho (UNIMONTES) 

 

Grupo 06 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Lexicografia, 

lexicologia e semântica”, sob a coordenação de Luci Mary Melo Leon 
(UERJ), que falará sobre “Campos semânticos na obra de Manuel Bandei-

ra”. 
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GC 06 de 23-b – “Cada nome uma história: os nomes geográficos de 

São Bernardo do Campo” – Virgilio Antiqueira (USP) e Maria Vicentina 

de Paula do Amaral Dick (USP) 

GC 06 de 23-c – “Um estudo da unidade lexical “cortar” sob à luz da 

semântica de frames” – Adrete Grenfell  (UFES) e Maíra Mendes Mage-

la (UFES) 

GC 06 de 23-d – “Contribuições do funcionalismo para o ensino: análise 

de verbos com complemento afetado” – Cristiane de Oliveira do Carmo 

(UFES) e Lúcia Helena Peyroton da Rocha (UFES) 

GC 06 de 23-e – “Influências terminológicas da cultura iorubá na língua 

portuguesa” – José Geraldo da Rocha (UNIGRANRIO) Cleonice Pugian 

(UNIGRANRIO) 

GC 06 de 23-f – “A toponímia dos estados do nordeste” – Joana Angéli-

ca Santos Lima (UNEB) 

 

Grupo 07 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Línguas clássi-

cas e estudos sobre textos clássicos”, sob a coordenação de Edison Lou-

renço Molinari (UFRJ), que falará sobre “A elegia inicial dos Tristia de 

Ovídio”. 

GC 07 de 23-b – “O discurso historiográfico de Suetônio” – Jorge Hen-
rique Nunes Pinto (UERJ) 

GC 07 de 23-c – “Diplomata et Chartae: uma abordagem fonética no la-

tim bárbaro” – Miguél Eugenio Almeida (UEMS) 

GC 07 de 23-d – “Cícero e a retórica aristotélica” – Willy Paredes Soa-

res (UFPB) 

GC 07 de 23-e – “Da téchne grammatiké à gramática especulativa medi-

eval: as relações lógicas e não lógicas do enunciado linguístico” – Luiz 

Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) 

GC 07 de 23-f – “Catulo: o romântico do período clássico das letras lati-

nas” – Valéria Marta Ribeiro Soares (UEFS) 

 



PROGRAMAÇÃO DO XV CNLF 

Cadernos do CNLF, Vol. XV, nº 1. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011,  p. 18 

Grupo 08 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Política linguís-

tica e ensino de língua e literatura”, sob a coordenação de Silvio Ribei-

ro da Silva (UFG), que falará sobre “Estudo dos aspectos teórico-

metodológicos propostos pelo apostilado da rede privada de ensino mé-

dio do sistema positivo para o ensino/aprendizagem de leitura e interpre-

tação de textos” 

GC 08 de 23-b – “A gramática na escola: qual a realidade do ensino de 

português?” – Mônica Vicente Marinho Gerhardt (PUC-SP) 

GC 08 de 23-c – “O jovem do mundo contemporâneo e as redes sociais” 
– Renata da Silva de Barcellos (NAVE/FGS) 

GC 08 de 23-d –– “Por uma abordagem de gêneros textuais em sala de 

aula: o trabalho com entrevistas” – Natalia Muniz Marchezi (UFES) e 

Maria da Penha Pereira Lins (UFES) 

GC 08 de 23-e – “Classe de palavras: por um ensino mais reflexivo” – 

Gustavo Augusto de Abreu Clevelares (UERJ) e Michelli Bastos Ferreira 

(UERJ) 

GC 08 de 23-f – “Perspectivas discursivas da narrativa do nascimento de 

Jesus sob olhares plurais de Mateus e Lucas” – Zilda Andrade Lourenço 

dos Santos (UFES) 

 

Grupo 09 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Linguística tex-

tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Car-

men Elena das Chagas (UFF), que falará sobre “A concepção de sujeito: 

da psicanálise à análise de discurso” 

GC 09 de 23-b – “A argumentação no sermão Paixão, de Dom Frei Do-

mingos da Transfiguração Machado: edição digital” – Marília Andrade 

Nunes (UFBA) 

GC 09 de 23-c – "A noção do ponto de vista e o processo de retextuali-

zação do conto O Peru de Natal" – Suellen Silva Venturim (UFES) e Ma-

ria da Penha Pereira Lins (UFES) 

GC 09 de 23-d – “A hegemonia da língua inglesa na formação da identi-
dade de crianças em curso na escola: fatores políticos, econômicos e cul-

turais que fundamentam o discurso dos pais” – Domingos Caxingue 

Gonga (UENF) 
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GC 09 de 23-e – “A linguagem no discurso de Macunaíma” – Mônica 

Saad Madeira (UNIGRANRIO) e Simony Ricci Coelho (UNIGRAN-

RIO) 

GC 09 de 23-f – “Desvendando o segredo do discurso textual de Clarice 

Lispector no conto „Amor‟” – Simony Ricci Coelho (UNIGRANRIO) e 

Mônica Saad Madeira (UNIGRANRIO) 

 

Grupo 10 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Tradução e en-

sino de línguas estrangeiras”, sob a coordenação de Bruno de Andrade 
Rodrigues (UERJ), que falará sobre “Estudo descritivo dos usos dos ver-

bos ser e estar articulados a sintagmas preposicionados: uma proposta pa-

ra o ensino de PL2E”. 

GC 10 de 23-b – “Terceira idade e ensino de língua estrangeira: o papel 

da afetividade e da socialização” – Luiz Carlos Balga Rodrigues (UFRJ) 

GC 10 de 23-c – “Da tradução/adaptação do texto dramático: constribui-

ções de mcfarlane, sanders e hutcheon a uma teoria da adaptação” – 

Marcel Álvaro de Amorim (UniFOA) 

GC 10 de 23-d – “O uso de terminologias em língua inglesa em educa-

ção a distância” – Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 

GC 10 de 23-e – “ENTRELETRAS: Uma nova perspectiva para a utili-
zação de músicas como recurso didático” – Mônica de Souza Coimbra 

(UFF e CPII), Ana Lúcia de Pinna Mendez (UFF), Sandra Ferreira dos 

Santos Ribeiro (UFF) e Kelly Cristina da Silva Bandeira (UFF) 

GC 10 de 23f – “Surdez e expressões metafóricas: pela singularidade do 

letramento” – Daniele Barboza Moura (INES) 

 

Grupo 11 de Comunicações do dia 23, sobre o tema “Da terminolo-

gia à etnoterminologia”, sob a coordenação de Maria Aparecida Barbo-

sa (USP), que falará sobre “Paradigmas epistemológicos da terminolo-

gia”. 

GC 11 de 23-b– “Teoria e função dos nomes” – Maria Vicentina de 
Paula do Amaral Dick (USP) 

GC 11 de 23-c – “Diversidade e valores: o cordel nos espaços urbanos, 

possível diálogo” – Eliana Menezes de Mello (UBC \ UMC) 
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GC 11 de 23-d – “Funções pedagógicas do conto” – Aurora de Jesus 

Rodrigues (UBC) 

 

14h00 a 14h30 de 23/08/2011 

INTERVALO PARA O CAFÉ 

 

16h30 a 18h00 de 23/08/2011 

PRIMEIRA SESSÃO DE PALESTRAS, sob a presidência de Miguél 

Eugenio Almeida (UEMS) 

P1 de 23 – “A história da língua escrita: a ortografia e a invenção dos di-

acríticos” – José Pereira da Silva (UERJ) 

P2 de 23 – “O texto literário e o enriquecimento do vocabulário” – Dar-

cilia Marindir Pinto Simões (UERJ) e Rosane Reis de Oliveira (UERJ) 

P3 de 23 – “Arbitrariedade e convencionalidade do signo gráfico" – Ma-

ria Lúcia Mexias Simon (USS) 
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QUARTA-FEIRA, DIA 24 DE AGOSTO DE 2011 

 

08h00 a 10h00 de 24/08/2011 

TERCEIRA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS 

MESA-REDONDA 01 do dia 24: "Edição e estudos de documentos 

brasileiros", sob a presidência de Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 
(UEFS), que falará sobre “Documentos manuscritos baianos dos séculos 

XVIII ao XX: história e fonte de pesquisa”. 

M-R 01b do dia 24 – Expedito Eloísio Ximenes (UECE) – “Edição se-

midiplomática e análise de uma carta de sesmaria” 

M-R 01c do dia 24 – Gilberto Nazareno Telles Sobral (UNEB) – “A ci-

dade do Salvador no século XVII: edição e análise discursiva dos ho-

mens-bons” 

M-R 01d do dia 24 – Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB/SALT) 

– “O trabalho da filologia textual: descortinando alguns aspectos do mo-

vimento abolicionista na Bahia” 

M-R 01e do dia 24 – Adna Evangelista Couto dos Santos (APS) e Rita 
de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) – “O processo de escritura da obra 

Nhô Guimarães, de Aleilton Fonseca” 

M-R 01f do dia 24 – Virgínia Maria Ferreira Silveira Baldow (UNEB) 

e Rita de Cássia Ribeiro Queiroz (UEFS) – “Ferreira Gullar”: entre a ge-

nuinidade e a transcrição dos textos em livros didáticos de língua portu-

guesa” 
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MESA-REDONDA 02 do dia 24: "Documentos manuscritos e im-

pressos baianos: edição e estudos vários”, sob a presidência de Jacile-

ne Marques Salomão (UEFS), que falará sobre “Documentos manuscri-

tos de Feira de Santana: edição semidiplomática e análise do discurso de 

dois autos de defloramento” 

M-R 02b do dia 24 – Daianna Quelle da Silva Santos da Silva (UEFS) – 

“Annos ou anos: estudo das variações grafemáticas em documentos ma-

nuscritos do acervo de Monsenhor Galvão” 

M-R 02c do dia 24 – Ivanete Martins de Jesus (UEFS) – “Documentos 
jurídicos: a filologia como ferramenta para a edição e o estudo do discur-

so de Autos de Defloramento” 

M-R 02d do dia 24 – Josenilce Rodrigues de Oliveira Barreto (UEFS) e 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) – “Edição semidiplomática e 

estudo lexicológico de um auto de partilha do início do século XX” 

M-R 02e do dia 24 – Viviane Macedo de Jesus (UEFS) e Gleide Concei-

ção de Jesus (UEFS) – “Análise léxico-semântica de anúncios do univer-

so farmacológico presentes no jornal Folha do Norte dos anos 1940” 

 

MESA-REDONDA 03 do dia 24: “Discurso da mídia: possibilidades 

e articulações”, sob a presidência de Rosane Santos Mauro Monnerat 
(UFF), que falará sobre “Mar, mata, por do sol, montanha: o Rio de Ja-

neiro em cores – articulação da mensagem verbal e visual no discurso da 

publicidade” 

M-R 03b do dia 24 – Lygia Maria Gonçalves Trouche (UFF) – “Polifo-

nia e intertextualidade em charges” 

M-R 03c do dia 24 – Suelen Nunes Maia (UFF) – “Depilar dia sim, dia 

não. Corte esse mal pela raiz – o uso de metáforas como estratégia ar-

gumentativa em anúncios publicitários de artigos de beleza” 

M-R 03d do dia 24 – Maria Célia Cardoso de Lira (UFF) – “Reflexo 

cultural na publicidade de tv como recurso nas aulas de PBE” 
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MESA-REDONDA 04 do dia 24: “Aspectos relevantes da aborda-

gem do texto: leitura, compreensão/interpretação”, sob a presidência 

de Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ), que falará sobre “A leitura 

da literatura na educação de jovens e adultos”. 

M-R 04b do dia 24 – Vanessa Chaves de Almeida (UERJ) – “A interpre-

tação de texto na escola: o sentido pode ser outro” 

M-R 04c do dia 24 – Josilene Batista da Silva (UERJ) – “(Re) desco-

brindo o prazer da leitura: uma interação entre teoria e prática em sala de 

aula” 

 

MESA-REDONDA 05 do dia 24: “Modelos editoriais aplicados aos 

textos modernos e contemporâneos”, sob a presidência de Rosa Borges 

dos Santos (UFBA), que falará sobre "Edição crítica em perspectiva ge-

nética: modelo editorial aplicado à obra Poemas do Mar de Arthur de 

Salles”. 

M-R 05b do dia 24 – Isabela Santos de Almeida (UFBA/IFBaiano) e 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) – “Uma edição interpretativa em meio 

digital para "Auto da Barca do Rio das Lágrimas de Irati", de Jurema 

Penna” 

M-R 05c do dia 24 – Eduardo Silva Dantas de Matos (UFBA) e Rosa 
Borges dos Santos (UFBA) – “Os manuscritos autógrafos de Cândido ou 

o Otimismo – o Herói de Todo Caráter, de Cleise Mendes: uma proposta 

de edição genética” 

M-R 05d do dia 24 – Fabiana Prudente Correia (UFBA) e Rosa Borges 

dos Santos (UFBA) – “A tradição do texto e uma proposta de edição crí-

tica para Apareceu a Margarida, de Roberto Athayde” 

 

MESA-REDONDA 06 do dia 24: “Emblema do corpo II: o desejo do 

desejo” sob a presidência de Marcelo dos Santos (UCB e FCRB), que fa-

lará sobre “Literatura de dupla face”. 

M-R 06b do dia 24 – André Luiz Masseno Viana (UERJ) e Ana Cristina 
de Rezende Chiara (UERJ) – “O rosto do desejo: posições e (en)cantos” 
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M-R 06c do dia 24 – Juliana Silva Ramos (UERJ) e Ana Cristina de Re-

zende Chiara (UERJ) – “Presen(CAUS)ência: quando a ausência deses-

tabiliza, instala o caos e cria o efeito de presença” 

M-R 06d do dia 24 – Leandro Nascimento Cristino (UERJ) e Ana Cris-

tina de Rezende Chiara (UERJ) – “Fascínio e horror das faces 

(des)mascaradas: a questão da rostidade em O Bebê de Tarlatana Rosa” 

M-R 06e do dia 24 – Marcela Tagliaferri Ávila (UERJ) e Ana Cristina 

de Rezende Chiara (UERJ) – “O herói mergulha no espelho antropomór-

fico: Um moço muito branco, de Guimarães Rosa, e Louis Lambert, de 
Balzac” 

 

10h00 a 12h00 de 24/08/2011 

SEGUNDA SESSÃO DE CONFERÊNCIA, sob a presidência de Jacia-

ra Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB) 

Conferencista: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP e ABRAFIL) 

– “Conveniência da aplicação de normas para a nova edição crítica de 

Dom Casmurro às poesias de Ismael de Lima Coutinho”. 

 

12h00 a 14h00 de 24/08/2011 

ALMOÇO 

 

13h00 a 17h00 de 24/08/2011 

SESSÃO DE LANÇAMENTOS E AUTÓGRAFOS 

Sob a coordenação de Amós Coêlho da Silva e José Mario Botelho 

 

1º GRUPO DE LANÇAMENTOS, das 13 às 15 horas 

Almanaque CiFEFiL 2011. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011. 

ALVES JÚNIOR, José Antônio. Música caipira raiz: o entrelugar da 

memória e da contradição. Curitiba: Appris, 2011. 

ASSIS, Lúcia Maria de. Identidade e cidadania em Lima Barreto. Curi-

tiba: Appris, 2011. 

http://www.filologia.org.br/livraria
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CAVALLARI, Juliana Santana. Práticas avaliativas formais e informais 

no contexto escolar. Curitiba: Appris, 2011. 

COUTINHO, Ismael. Bosquejos (Poesia). Estabelecimento do texto, 

apresentação e notas de José Pereira da Silva. Prefácio de Luiza Lobo. 

Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011. 

COUTINHO, Ismael. Ismael Coutinho, poeta e contista – para ler e 

ouvir. Estabelecimento do texto, apresentação, edição e notas: José Pe-

reira da Silva. Prefácio: Luiza Lobo. Voz: André Severo. Ilustrações: 

Rudson Costa. Edição de voz: Marcílio Pereira da Silva. Produção digi-
tal: Silvia Avelar Silva. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011. 

COUTINHO, Ismael. Silhuetas (Poesia). Estabelecimento do texto, apre-

sentação e notas de José Pereira da Silva. Prefácio de Luiza Lobo. Rio de 

Janeiro: CiFEFiL, 2011. 

COUTTO, Isabel Osório Tubino. O amor em palavras: o discurso amo-

roso em questão. Curitiba: Appris / Honoris Causa, 2011. 

CRUZ, Eurivan Ribeiro da. A natureza e o homem na literatura brasi-

leira. Curitiba: Appris, 2011. 

CYRANKA, Lucia F. Mendonça. Dos dialetos populares à variedade 

culta: a sociolinguística na escola. Curitiba: Appris, 2011. 

DOMITH, Gisele Fernandes Loures. Por que ensino o que ensino? Um 

estudo dos processos identificatórios na formação de professores de 

inglês. Curitiba: Appris, 2011. 

GARCIA, Afrânio da Silva. Estudos universitários em semântica. 2ª ed. 

revista e atualizada. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2011. 

KALTNER, Leonardo Ferreira. Brasil e Renascença: a cultura clássica 

na origem do Brasil. Curitiba: Appris, 2011. 

LOBO, Luiza. Terras proibidas: a saga do café no Vale do Paraíba 

(romance). Rio de Janeiro: Rocco, 2011. 

 

http://www.editoraappris.com.br/produto/2931848/Praticas-avaliativas-formais-e-informais-e-seus-efeitos-na-constituicao-identitaria-do-aluno
http://www.editoraappris.com.br/produto/2931848/Praticas-avaliativas-formais-e-informais-e-seus-efeitos-na-constituicao-identitaria-do-aluno
http://www.editoraappris.com.br/produto/2816307/O-Amor-em-Palavras-o-discurso-amoroso-em-questao
http://www.editoraappris.com.br/produto/2816307/O-Amor-em-Palavras-o-discurso-amoroso-em-questao
http://www.editoraappris.com.br/produto/2816266/A-Natureza-e-o-Homem-na-Literatura-Brasileira
http://www.editoraappris.com.br/produto/2816266/A-Natureza-e-o-Homem-na-Literatura-Brasileira
http://www.editoraappris.com.br/produto/3029617/Dos-dialetos-populares-a-variedade-culta-a-Sociolinguistica-na-escola
http://www.editoraappris.com.br/produto/3029617/Dos-dialetos-populares-a-variedade-culta-a-Sociolinguistica-na-escola
http://www.editoraappris.com.br/produto/3082959/Brasil-e-Renascenca-a-Cultura-Classica-na-Origem-do-Brasil
http://www.editoraappris.com.br/produto/3082959/Brasil-e-Renascenca-a-Cultura-Classica-na-Origem-do-Brasil
http://www.martinsfontespaulista.com.br/ch/prod/397956/TERRAS-PROIBIDAS---A-SAGA-DO-CAFE-NO-VALE-DO-PARAIBA-DO-SUL.aspx
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2º GRUPO DE LANÇAMENTOS, das 15 às 17 horas) 

OLIVEIRA, Lilian Manes de. Non ti scordar di me: presença de italia-

nismos no português do Brasil. São Paulo: Annablume, 2010. 

Revista Philologus, ano 17, nº 50, maio-agosto 2011. Rio de Janeiro: Ci-

FEFiL, 2011. 

ROMERO Renata Maran-Longuini. Dialeto Caipira, um estudo semân-

tico-lexical de nossas origens. Curitiba: Appris, 2011. 

SANTADE, Maria Suzett Biembengut. Gramaticalidade de pé-no-chão. 

Curitiba: Appris, 2011. 

SANTANA NETO, João Antonio de; GAIARSA, Maria Amélia Chagas 

(Orgs.). Discursos em análise. Curitiba: Appris, 2011. 

SANTANA NETO, João Antonio de; MAGALHÃES, Carlos Augusto 
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14h00 a 16h00 de 24/08/2011 

SEGUNDA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

Grupo 01 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Filologia e Crí-

tica Literária”, sob a coordenação de Rodrigo da Costa Araujo (UFF e 

FAFIMA), que falará sobre “Cenas, obscenas, encenações de literatura & 

cinema em Pedro Almodóvar”. 

GC 01 do dia 24-b – “Análise linguístico-estrutural de um documento 

do século XVIII: ao som do bando” – José Estelita Filho (UECE) e Ex-

pedito Eloísio Ximenes (UECE) 

GC 01 do dia 24-c – “Ideias antiliberais resgatadas no periódico baiano 

o Correio Mercantil” – Alaine Priscila de Matos Espínola (UNEB) e Ma-

ria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) 

GC 01 do dia 24-d – “Dom Pedro II, Repórter – O discurso jornalístico 

do Imperador do Brasil” – Manoella Neres Jubilato (USP) e Manoel 

Mourivaldo Santiago Almeida (USP) 

GC 01 do dia 24-e – “Aspectos etnolinguísticos no romance Cassacos, 

de Cordeiro de Andrade” – Vitória Ramos de Sousa (SEDUC) e Vicente 

Martins (UVA) 

GC 01 do dia 24-f – “A música e seus argumentos” – Vagner Aparecido 

de Moura (PUC-SP) e Cleide Aparecida Moura (PUC-SP) 
 

Grupo 02 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Ecdótica, críti-

ca textual e crítica genética”, sob a coordenação de Guilherme Ignácio 

da Silva (UNIFESP), que falará sobre “Em Busca do Tempo Perdido – 

Aspectos da gênese e edição dos cadernos de esboços” 

GC 02 de 24b –"Semelhanças ortográficas: o manuscrito do século 

XVIII e o impresso do início do século XX” – Angelita Heidmann Cam-

pos (UFMT) e Elias Alves de Andrade (UFMT) 

GC 02 de 24-c – "Revelações de um documento do século XVIII perten-

cente ao arquivo histórico ultramarino” – Maria Ionaia de Jesus Souza 

(FBA) 

GC 02 de 24-d – "Estudo em documentos oitocentista: aspectos paleo-

gráficos” – Kênia Maria Correa da Silva (UFMT) e Elias Alves de An-

drade (UFMT) 
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GC 02 de 24-e – “Retórica e argumentação: um estudo da tríade” – João 

Antonio de Santana Neto (UNEB), Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira 

(UNEB) e Gilberto Nazareno Telles Sobral (UNEB)  

GC 02 de 24-f – “Análise do código bibliográfico nas edições do conto 

"Verba Testamentária" no século XIX” – Fabiana da Costa Ferraz Patu-

eli (UFF) 

 

Grupo 03 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Linguística tex-

tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Silvio 
Luís da Silva (UFRJ), que falará sobre “Discurso em guerra: morte e sor-

te na guerra contra o terror”. 

GC 03 de 24-b – “Do paraíso à modernidade? Construções sociodiscur-

sivas de Pernambuco em anúncios e folders turísticos” – Carolina Leal 

de Lacerda Pires (UFPE) 

GC 03 de 24-c – "Folha de S. Paulo – Doença ou ... Política?” – Ander-

son da Silva Buzato (CEETEPS) e Franciscus Willen Antonius Maria 

van de Wiel (CEETEPS) 

GC 03 de 24-d – “Manuscritos do século XX: estudo ortográfico e ideo-

lógico” – Daniane da Silva Assunção (UNESP) 

GC 03 de 24-e – "A construção da notícia “Grupo de Dilma planejava 
sequestrar Delfim” – Andreia Cristina Dantas (PUC-SP) e Leonor Lopes 

Fávero (PUC-SP) 

GC 03 de 24-f – “Variação linguística e ensino: uma abordagem sobre 

os livros didáticos de português” – Alexandra Soares dos Santos (UEFS) 

e Carla Luzia Carneiro Borges (UEFS) 

 

Grupo 04 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Diacronia e es-

tudos de textos antigos”, sob a coordenação de Jaciara Ornélia No-

gueira de Oliveira (UNEB), que falará sobre “Particípio presente: entre a 

língua e a argumentação” 

GC 04 de 24-b – “Caracterização do papel temático paciente em propri-
edades semânticas prototípicas e não prototípicas: analisando um corpus 

de português arcaico” – Mariana Fagundes de Oliveira (UEFS) 

GC 04 de 24-c – “Comentários linguísticos em um conto de Ismael Cou-

tinho” – Beatriz Pereira da Silva (UVA e UFLA). 
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GC 04 de 24-d – “Memórias arábicas no português em 1300 anos” – Le-

onardo Samu (UNISUAM e UERJ) 

GC 04 de 24-e – “Viajando pelo túnel do tempo: pontuação, leitura, 

gramática e ensino” – Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ e 

UNISUAM) 

GC 04 de 24-f – “Gramaticalização do item aí: uma abordagem multi-

funcional” – Edvaldo dos Santos Pereira (UEFS) e Josane Moreira de 

Oliveira (UEFS) 

 

Grupo 05 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Sociolinguísti-

ca, dialetologia e geografia linguística”, sob a coordenação de João 

Bittencourt de Oliveira (UERJ), que falará sobre “Alguns aspectos fono-

lógicos e morfossintáticos do galês” 

GC 05 de 24-b – “Concordância variável de primeira pessoa do singular 

no PB- amostra Cuiabá” – Quezia dos Santos Lopes (UFRJ) e Anthony 

Julius Naro (UFRJ) 

GC 05 de 24-c – “A variação entre o pretérito mais-que-perfeito simples 

e composto em textos jornalísticos” – Kellen Cozine Martins (UFRJ) e 

Maria da Conceição de Paiva (UFRJ) 

GC 05 de 24-d – “As modalidades oral e escrita da língua portuguesa: 
uma análise à luz da sociolinguística variacionista” – Carolina Coreixas 

Monteiro (UERJ) e Michelli Bastos Ferreira (UERJ) 

GC 05 de 24-e – “O Projeto Norma Oral do Português Popular de Forta-

leza” – Aluíza Alves de Araújo (UECE) 

GC 05 de 24-f – “A aparente interdependência entre às orações coorde-

nadas e subordinadas adverbiais como fator impeditivo...” – José Rober-

to Pinto (UGB) 

GC 05 de 24-g – “O comportamento derivacional das desinências de se-

gunda pessoa do singular” – Viviane Maia dos Santos (UFRJ) e Célia 

Regina Santos Lopes (UFRJ) 
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Grupo 06 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Lexicografia, 

lexicologia e semântica”, sob a coordenação de Lilian Manes de Oli-

veira (UNESA), que falará sobre “Análise semântico-discursiva de um 

texto midiático” 

GC 06 de 24-b – “A voz da marginalidade. Um estudo lexical da obra de 

Plínio Marcos” – Beatriz Daruj Gil (USP) e Maria Izabel Cavalcante da 

Silva (USP) 

GC 06 de 24-c – “O comportamento derivacional das desinências de se-

gunda pessoa do singular” – Viviane Macedo de Jesus (UEFS) 

GC 06 de 24-d – “Informar versus enformar: uma competição morfos-

semântica com origem no português arcaico” – Marcos Gonzalez (UFRJ) 

GC 06 de 24-e – “Análise de obra lexicográfica” – Rosana Ferreira Al-

ves (UESB) 

GC 06 de 24-f – "Polifonia e implícito como recursos argumentativos em 

textos midiáticos” – Solange Silveira Souza (UNESA) e Lilian Manes de 

Oliveira (UNESA) 

 

Grupo 07 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Línguas clássi-

cas e estudos sobre textos clássicos”, sob a coordenação de Luiz Ro-

berto Peel Furtado de Oliveira (UFT), que falará sobre “Téchne gram-
matiké – a base da teoria gramatical”. 

GC 07 de 24-b – “A alternância do indicativo com o subjuntivo a partir 

da análise do Primeiro Livro das Controvérsias de Sêneca o Rétor” – 

Débora Aparecida Nunes Maciel (UFJF) e Luís Carlos Lima Carpinetti 

(UFJF) 

GC 07 de 24-c – “A representação de Clódio Pulcro nos discursos do 

pós-exílio de Cícero” – Luís Carlos Lima Carpinetti (UFJF) e Lara Bar-

reto Corrêa (UFJF) 

GC 07 de 24-d – “Um estudo das ocorrências de orações relativas em 

textos latinos” – Renata Pereira Bastos (UFJF) e Luís Carlos Lima Car-

pinetti (UFJF) 

GC 07 de 24-e – “O primeiro livro das Noites Áticas, de Aulo Gélio” – 

Ana Luíza Silva de Freitas (UFJF) e Luís Carlos Lima Carpinetti (UFJF) 



PROGRAMAÇÃO DO XV CNLF 

Cadernos do CNLF, Vol. XV, nº 1. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011,  p. 31 

GC 07 de 24-f – “Platão revisitado por Petrônio: a dessacralização da ar-

te em Satíricon” – Adriana Gonçalves da Silva (UFV) 

GC 07 de 24-g – “O tópos do locus amoenus e suas diferentes realiza-

ções: da antiguidade clássica à época contemporânea – um estudo de in-

tertextualidade temática” – Ivone da Silva Rebello (LNP) 

 

Grupo 08 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Política linguís-

tica e ensino de língua e literatura”, sob a coordenação de Solimar 

Patriota Silva (UNIGRANRIO), que falará sobre “A leitura na era da 
web 2.0” 

GC 08 de 24-b – Escola e gosto pela leitura: o que dizem as narrativas 

de futuros mediadores da leitura” – Adalgisa Félix dos Santos (UNI-

GRANRIO) e Solimar Patriota Silva (UNIGRANRIO) 

GC 08 de 24-c – “Formação de educadores de línguas: um estudo críti-

co-etnográfico” – Maria Antônia Correa (UFMT) e Solange Maria de 

Barros (UFMT) 

GC 08 de 24-d – “Gêneros Textuais e sua contribuição no ensino de lín-

guas: algumas considerações” – Carine Camara Bizerra (UNIGRAN-

RIO) 

GC 08 de 24-e – “A língua brasileira de sinais e a inclusão de alunos 
surdos no ensino regular: as experiências do Colégio Estadual Pandiá Ca-

lógeras – SG – RJ” – Wesley Soares Guedes de Moraes (UFF) e Valdelú-

cia Alves da Costa (UFF) 

GC 08 de 24-f – “Gramaticalidade de pé no chão” – Maria Suzett Biem-

bengut Santade (FIMI, FMPFM e UERJ) 

 

Grupo 09 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Linguística tex-

tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Ânder-

son Rodrigues Marins (UFF), que falará sobre “Por uma abordagem se-

mântico-argumentativa das conjunções pois e porque” 

GC 09 de 24-b – “Arquivo Rio 2010 – O discurso constituinte e as prá-
ticas discursivas e intersemióticas” – Simone Toschi Valerio (UFF) 

GC 09 de 24-c – Estratégias argumentativas no gênero do discurso notí-

cia – Tatiana Jardim Gonçalves (UFF) 
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GC 09 de 24-d – “Da competência comunicativa à apreensão do sentido 

em leitura” – Carmen Elena das Chagas (UFF) 

GC 09 de 24-e – “Internet, hipertexto e gêneros digitais: novas possibili-

dades de interação” – Elaine Vasquez Ferreira de Araujo (UNIGRAN-

RIO) 

GC 09 de 24-f – “Aspecto dialógico da enunciação jornalística e seus 

efeitos de sentidos sobre o negro no Telejornal De Olho em Você” – 

Valdirene Pereira da Conceição (UFMA) 

 

Grupo 10 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Leitura e inter-

pretação de textos”, sob a coordenação de Adriano de Souza Dias 

(FEUDUC), que falará sobre “A interpretação de textos nos ensinos fun-

damental e médio”. 

GC 10 de 24-b – “O processo de leitura a partir da intertextualidade em 

A Turma da Mônica” – Luciana da Costa Quintal (UVA) e Cristina Va-

randas (UVA) 

GC 10 de 24-c – “O luto de Barthes: a presença da ausência” – Alamir 

Aquino Correa (UEL)  

GC 10 de 24-d – “Dom Casmurro, uma análise pela teoria semiolinguís-

tica” – Giselda Maria Dutra Bandoli (UENF) e Sérgio Arruda de Moura 
(UENF) 

GC 10 de 24-e – “As concepções de leitura de alunos do terceiro período 

de Letras da UFV” – Fernanda Maria Reis Brandão (UFV) e Adriana da 

Silva (UFV) 

GC 10 de 24-f – “O lugar do interdiscurso na interação com o leitor” – 

Lívia Marinho Lessa Barboza (UERJ) 

 

Grupo 11 de Comunicações do dia 24, sobre o tema “Leitura e inter-

pretação de textos”, sob a coordenação de Mário César Newman de 

Queiroz (UFRRJ/tutor PET), que falará sobre “Divulgação científica: fa-

ces e interfaces de um gênero textual”. 

GC 11 de 24-b – “Caracterização do gênero da divulgação científica- um 

estudo com a revista supeinteressante” – Alexandre Pereira dos Santos 

(UFRRJ) e Mário César Newman de Queiroz (UFRRJ) 
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GC 11 de 24-c – “Os Sertões e sua interface com o gênero divulgação 

científica” – Camilla Gomez Carballo Trajano (UFRRJ) e Mário César 

Newman de Queiroz (UFRRJ) 

GC 11 de 24-d – “Signos de Campo e Cidade nas Letras de Maurício 

Baia” – Cristiane da Silva Machado (UFRRJ) e Mário César Newman de 

Queiroz (UFRRJ) 

GC 11 de 24-e – “A influência da função da linguagem de Jakobson na 

imagem do eu nos poemas eróticos de Carlos Drummond de Andrade” – 

Genilson dos Santos Jesus Ribeiro (UFRRJ) e Mário César Newman de 
Queiroz (UFRRJ) 

GC 11 de 24-f – “As construções condicionais preditivas no discurso ju-

rídico” – Gisele de Paula Costa (UFRRJ) e Maria do Rosário da Silva 

Roxo (UFRRJ) 

GC 11 de 24-g – “A vida como obra de arte em Vinícius de Moraes” – 

Jéssica de Almeida Alcântara (UFRRJ) e Mario Cesar Newman de Quei-

roz (UFRRJ) 

 

14h00 a 14h30 de 24/08/2011 

INTERVALO PARA O CAFÉ 

 

16h30 a 18h00 de 24/08/2011 

SEGUNDA SESSÃO DE PALESTRAS, sob a presidência de Lindi-

nalva Messias do Nascimento (UFAC) 

P1 de 24 – “Gramática: nunca mais – o ensino da língua padrão sem es-

tudo da gramática” – Luiz Carlos de Assis Rocha (UFMG) 

P2 de 24 – “Ismael Coutinho e o sistema verbal latino-português” – João 

Bortolanza (UFU e ABRAFIL) 

P3 de 24 – “Presença judaica na toponímia brasileira: Brasil, origem e 

mistérios” – Jane Bichmacher de Glasman (UERJ) 
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QUINTA-FEIRA, DIA 25 DE AGOSTO DE 2011 

 

08h00 a 10h00 de 25/08/2011 

QUARTA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS 

MESA-REDONDA 01 do dia 25: "A lexicologia e a teoria dos cam-

pos lexicais”, sob a presidência de Celina Márcia de Souza Abbade 
(UCSal), que falará sobre o tema da mesa. 

M-R 01b do dia 25 – Edvaldo do Espírito Santo Ribeiro (UCSaL e 

UFBA) – “Estudo do campo lexical “agressões à mulher” em um manus-

crito do acervo documental do campus XIV da UNEB”  

M-R 01c do dia 25 – Magnólia de Lima Cerqueira Corrêa (UCSal) – “O 

campo lexical das ações em uma apelação de libelo de divorcio” 

M-R 01d do dia 25 –Huda da Silva Santiago (UEFS) e Jadione Cordei-

ro de Almeida (UEFS) – “O campo lexical meio ambiente: um estudo em 

cartas do semiárido baiano”. 

 

MESA-REDONDA 02 do dia 25: "Ensino de língua portuguesa: as-
pectos discursivos e semânticos”, sob a presidência de Lygia Maria 

Gonçalves Trouche (UFF), que falará sobre “Leitura do texto não verbal: 

inferências socioculturais”. 

M-R 02b do dia 25 – Mariana Máximo (UFF) – “Gêneros textuais no 

planejamento e elaboração de unidades para o ensino: conto infanto-

juvenil” 

M-R 02c do dia 25: Flavia Teófilo (UFF) – “Modo de organização 

enunciativo em charges da Mafalda” 

M-R 02d do dia 25: Andréa Lattanzi (UFF) – “Mecanismos argumenta-

tivos em editoriais – estratégias de persuasão” 
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MESA-REDONDA 03 do dia 25: “A constituição dos gêneros na con-

temporaneidade: (inter)discursos, leitores e leituras”, sob a presidên-

cia de Urbano Cavalcante Filho (UESC, UFBA e IFBA), que falará so-

bre “O papel de mediação do divulgador no projeto discursivo do gêne-

ro divulgação científica”, em parceria com Vânia Lúcia Menezes Torga 

(UESC /UFMG). 

M-R 03b de 25 – Denise Gonzaga Brito (UESC) – “Estratégia alusiva da 

desconstrução do discurso sobre a pedofilia” 

M-R 03c de 25 – Valdicléa Souza (UESC) e Vânia Lúcia Menezes Torga 
(UESC) – “O funcionamento do discurso sobre o leitor na obra água viva 

de Clarice Lispector: um passeio pelo bosque da interdiscursividade”. 

M-R 03d de 25 – Márcia Betânia Amorim e Silva (UESB e IFBA) – “De 

analfabeta a autora: a escrita como perpetuação da memória”  

 

MESA-REDONDA 04 do dia 25: “Tecnologia e Estudos da Lingua-

gem”, sob a coordenação de Tania Maria Granja Shepherd (UERJ), 

que falará sobre “Sequências semânticas e gênero: um estudo baseado em 

corpus”. 

M-R 04b de 25 – Felipe Barbosa de Aguiar (UERJ) – “Tradução e tec-

nologia: A linguística de corpus como ferramenta para estudo do estilo 
do tradutor” 

M-R 04c de 25 – Fabiana Julio Ferreira (UERJ) – “O „internetês‟ e os 

„mal-entendidos‟ no mundo virtual: sob a ótica da teoria da valoração” 

M-R 04d de 25 – Luciana da Silveira Ferreira Simioni (UERJ) – “As 

metáforas de “peace” nos relatórios do Conselho de Segurança da ONU: 

uma análise baseada em corpus” 

M-R 04e de 25 – Marcio Chrisostimo da Silva (UERJ) e Tania Maria 

Granja Shepherd (UERJ) – “A polidez e a proteção de face em trocas de 

e-mails entre um grupo de gerentes: um estudo de caso” 
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MESA-REDONDA 05 do dia 25: “O rumor da linguagem na Grécia 

e em Roma”, sob a coordenação de Amós Coêlho da Silva (UERJ e 

ABRAFIL), que falará sobre “Dido, o amor dele”. 

M-R 05b de 25 – Eduardo Tuffani Monteiro (UFF) – “Poesia latina no 

Brasil: o corpus de E(M)anuel Nunes de Sousa da Academia dos Esque-

cidos" 

M-R 05c de 25 – Tharlles Lopes Gervasio (UERJ e UFF) e Glória Bra-

ga Onelley (UFF) – “A linguagem cômica em „Nuvens‟, de Aristófanes: 

uma crítica à educação sofística” 

M-R 05d de 25 – Eliana da Cunha Lopes (FGS) – “Ovídio: Um hino à 

deusa Vênus, segundo o 4º livro dos Fastos” 

M-R 05e de 25 – Dulcineide Virgínio do Nascimento (UERJ) – “Murmú-

rios e rumores: A fama das goetés” 

M-R 05f de 25 – Airto Ceolin Montagner (UERRJ) – “Contexto augús-

teo na poesia horaciana em Odes 3, 23”. 

 

MESA-REDONDA 06 do dia 25: “Estudos lexicais em diferentes 

perspectivas”, sob a presidência de Aline Luiza da Cunha (UFMG), que 

falará sobre “A lexicografia pedagógica e o léxico especial”. 

M-R 06b do dia 25 – Renise Cristina Santos (UFMG) – “Os termos téc-
nico-científicos nos dicionários escolares: análise de definições” 

M-R 06c do dia 25 – Ana Paula Gonçalves Santos (UFMG) – “O traba-

lho com verbetes nos livros didáticos e o uso do dicionário em sala” 

M-R 06d do dia 25 – Fabiana Kelly de Souza (UFMG) – “Estrangeiris-

mos na sala de aula: proposta de trabalho a partir de textos publicitários” 

M-R 06e do dia 25 – Solange Maria Moreira de Campos (UNI-BH) – 

“Cruzamentos lexicais e normas neolúdicas: um estudo à luz da estilísti-

ca léxica na literatura infantojuvenil no discurso literário para crianças e 

jovens”  

 



PROGRAMAÇÃO DO XV CNLF 

Cadernos do CNLF, Vol. XV, nº 1. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011,  p. 37 

MESA-REDONDA 07 do dia 25: “Metáfora e mesclagem conceptu-

al”, sob a presidência de Sandra Pereira Bernardo (UERJ e PUC-Rio), 

que falará sobre “Mesclagem conceptual em texto multimodal”, em coau-

toria com Naira de Almeida Velozo (UERJ). 

M-R 07b do dia 25 – Antonio Marcos Vieira de Oliveira (UERJ) e San-

dra Pereira Bernardo (UERJ) – “Quem corre cansa: Metáfora e mescla-

gem conceptual presentes em músicas populares”. 

M-R 07c do dia 25 – Luana de Fatima Machado Ignacio (UERJ) e San-

dra Pereira Bernardo (UERJ e PUC-Rio) – “Mesclagem e metáfora con-
ceptual em manchetes de jornal” 

M-R 07d do dia 25 – Naira de Almeida Velozo (UERJ) e Sandra Ber-

nardo Pereira Bernardo (UERJ e PUC-Rio) – “Conceitos e implicações 

metafóricas nos usos do mas". 

M-R 07e do dia 25 – “Considerações sobre metáfora conceptual e libras: 

uma abordagem cognitiva da surdez” – Paula Helouise Oliveira (UERJ) 

M-R 07f do dia 25 – Entre o „cortejar‟ e o „catar‟: as metáforas do amor 

através dos tempos” – Ana Paula Ferreira (UERJ) 

M-R 07g do dia 25 – “Metáforas da operação policial na Vila Cruzeiro e 

no Complexo do Alemão” – Juliana dos Santos Ferreira 

 

10h00 a 12h00 de 25/08/2011 

TERCEIRA SESSÃO DE CONFERÊNCIA, sob a presidência de Ma-

ria Lúcia Mexias Simon (USS). 

Conferencista: Ricardo Stavola Cavaliere (UFF e ABRAFIL) – “Filolo-

gia e linguística no Brasil: a geração de Ismael de Lima Coutinho”  

 

12h00 a 14h00 de 25/08/2011 

ALMOÇO 
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12h00 a 14h00 de 25/08/2011 

SEGUNDA SESSÃO DE PÔSTERES 

Coordenadora da sessão: Eliana da Cunha Lopes (FGS) 

PO 01 de 25 – “O uso de sintagmas nominais complexos em artigos de 

opinião em jornais de língua espanhola” – Felipe Diogo de Oliveira 

(UFRJ) e Vera Lucia Paredes Pereira da Silva (UFRJ) 

PO 02 de 25 – “O gênero indicação literária para alunos do Ensino Fun-

damental” – Andreza de Souza Fernandes (UFJF), Aida do Amaral Antu-

nes (UFJF), Andreza de Souza Fernandes (UFJF), Josiane Silveira 
Coimbra (UFJF), Moyra Ribeiro Marques (UFJF) e Suzana Lima Vargas 

(UFJF). 

PO 03 de 25 – “Programa Escola Acessível: Suas contribuições para a 

inclusão de alunos com deficiência na Escola Municipal Izaura Zainotti 

Peccini – Itaboraí – RJ” – Livia Maria Affonso da Veiga (UFF) e Valde-

lucia Alves da Costa (UFF) 

PO 04 de 25 – “A intertextualidade na canção do exílio” – Max Alex de 

Souza Campello (SIMONSEN) 

PO 05 de 25 – “A representação do mundo na linguagem humana” – 

Eliane Siqueira Costa Coelho (UERJ) e José Mario Botelho (UERJ) 

PO 06 de 25 – “Variação do sujeito indeterminado no português semi-
culto e popular de Feira de Santana” – Lidiane Ferreira Silva (UEFS) e 

Norma Lúcia Fernandes de Almeida (UEFS). 

PO 07 de 25 – “Gilka Machado: Sob o signo de Eros” – Suzane Morais 

da Veiga (UERJ) e Fernando Monteiro de Barros Júnior (UERJ) 

PO 08 de 25 – “Processos conceptuais, Wikileaks e informação” – Al-

berto Cirilo Paz de Lima (UFRJ) 

PO 09 de 25 – “Redes on-line e off-line em centros urbanos” – Maria 

Cecilia Mollica (UFRJ) e Gabrielle Costa (UFRJ) 

PO 10 de 25 – “Século XIX e sua importância para o desenvolvimento 

da língua portuguesa no Brasil” – Júlio César Ferreira Firmino (UECE) 

PO 11 de 25 – “Transitividade verbal: uma análise variacionista” – Aline 
Aurora Guida (UFF) Edila Vianna da Silva (UFF) 
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 PO 12 de 25 – “Análises discursivas: contribuições da semântica da 

enunciação” – Priscila Lopes Viana (UFMG) 

PO 13 de 25 – “A variação entre conectores conclusivos no discurso ar-

gumentativo” – Jillian Katiucia dos Santos Antunes (UFRJ) 

PO 14 de 25 – “Robinson Crusoe e o Pós-colonialismo” – Bianca Do-

rothéa Batista (UFRJ) 

PO 15 de 25 – “A influência da leitura na escrita por meio dos encapsu-

lamentos anafóricos" – Dayhane Alves Escobar Ribeiro (UERJ) 

PO 16 de 25 – “A expansão da língua portuguesa - um estudo diagnósti-
co" – Karoline Fontinelle de Mattos (UFF) 

 

14h00 a 16h00 de 25/08/2011 

TERCEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

Grupo 01 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Tradução e en-

sino de línguas estrangeiras”, sob a coordenação de Márcio Luiz Cor-

rêa Vilaça (UNIGRANRIO), que falará sobre “Web 2.0 e materiais didá-

ticos de línguas: reflexões necessárias”. 

GC 01 de 25-b – “O laço que me solta: transferência e aprendizagem de 

língua estrangeira” – Gisele Fernandes Loures Domith (UFMG) e Mara-

lice de Souza Neves (UFMG) 

GC 01 de 25-c – “Ensino de línguas estrangeiras pelo gênero „tirinhas‟” 

– Mônica de Souza Coimbra (UFF), Ana Lúcia de Pinna Mendez (UFF), 

Kelly Cristina da S. Bandeira (UFF) e Sandra Ferreira dos Santos Ribei-

ro (UFF) 

GC 01 de 25-d – “O ensino português língua estrangeira na internet: 

análise das estratégias de ensino/aprendizagem” – Gabriel Nascimento 

dos Santos (UESC) e Maria D'Ajuda Alomba Ribeiro (UESC) 

GC 01 de 25-e – “Gêneros textuais em livros didáticos de PLE: modos 

de usar” – Natália Moreira Tosatti (CEFET-MG), Jerônimo Coura-

Sobrinho (CEFET-MG) e Mônica de Oliveira (CEFET-MG) 

GC 01 de 25-f – “É possível ensinar língua portuguesa como L1 e L2 
concomitantemente? Relatos de uma experiência no Curso de Pedagogia 

Bilíngue” – Daniele Barboza Moura (INES) 
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GC 01 de 25-g – “Interculturalidade e ensino de português língua estran-

geira” – Henrique Rodrigues Leroy (CEFET/MG) e Jerônimo Coura So-

brinho (CEFET/MG) 

 

Grupo 02 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Possibilidades 

narrativas da memória na Literatura”, sob a coordenação de Maria 

Fernanda Garbero de Aragão (UFRRJ), que falará sobre Ruídos de afe-

to: projeções de memória em Paisagem com Dromedário, de Carola Saa-

vedra. 

GC 02 de 25-b – “Dêixis e mesclagem: a expressão pronominalizada a 

gente como categoria radial” – Viviane da Fonseca Moura Fontes 

(UFRJ) e Lilian Vieira Ferrari (UFRJ) 

GC 02 de 25-c – “Estilo, forma composicional e tema em Bruno de Me-

nezes: exemplo da literatura amazônica” – Ana Cleide Guimbal de Aqui-

no (UNESP) 

GC 02 de 25-d – “O (des)concerto do afeto: uma leitura de Além do 

Ponto, de Caio Fernando Abreu” – Thaís Lydia dos Santos (UFRRJ) e 

Maria Fernanda Garbero de Aragão (UFRRJ). 

GC 02 de 25-e – “Resíduos de memória: leituras de identidade em Leite 

Derramado, de Chico Buarque” – “Patrícia Mariz da Cruz (UFRRJ) e 
Maria Fernanda Garbero de Aragão (UFRRJ)  

GC 02 de 25-f – “O Vendedor de Passados e o preço da memória na 

contemporaneidade” – “Douglas Caldeiras Silva de Souza (UFRRJ). 

 

Grupo 03 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Estilística e lín-

gua literária”, sob a coordenação de Maria Isaura Rodrigues Pinto 

(UERJ), que falará sobre “Literatura de cordel do Brasil: modos de resis-

tência ao hegemônico”. 

GC 03 de 25-b – “Os aspectos estilísticos no uso das conjunções” – 

Charleston de Carvalho Chaves (UERJ) 

GC 03 de 25-c – “Aspectos semântico-estilísticos em textos poéticos e 
midiáticos” – Maria Dulcinéa de Sousa Rodrigues (UERJ) 
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GC 03 de 25-d – “Quem tem ouvidos que ouça: elementos para uma lei-

tura de O Astrólogo, de Gomes Leal” – Henrique Marques Samyn 

(UERJ) 

GC 03 de 25-e – “O texto clássico de volta às aulas” – Bruna Damiana 

de Sá Mottinha (UERJ), Suzana Lopes de Oliveira Gomes (UERJ), Yuri 

Nikolai de Souza Teixeira (UERJ) e Darcilia Simões (UERJ) 

GC 03 de 25-f – “Implicações estilísticas da indeterminação do sujeito 

e/ou do agente em português” – Antônio José dos Santos Júnior (UERJ) 

GC 03 de 25-g – “A compreensão unamuniana de autobiografia” – Cris-
tiane Agnes Stolet Correia (UFRJ) e Alberto Pucheu (UFRJ) 

 

Grupo 04 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Redação e Pro-

dução Textual”, sob a coordenação de José Ricardo Carvalho da Silva 

(FUFSE), que falará de “A retextualização do gênero fábula e a mediação 

pedagógica”. 

GC 04 de 25-b – “Much adoe about something: atonia originária das 

fontes produtoras de mensagens manifestas nos chats” – Júlio César Fer-

reira Firmino (UECE) 

GC 04 de 25-c – “O discurso de divulgação científica da revista Veja a 

partir de sua relação com o Outro” – Cristiane Cataldi dos Santos Paes 
(UFV) e Leilane Morais Oliveira (UFV) 

GC 04 de 25-d – “Do discurso literário e produção textual: variação lin-

guística nas estratégias do dizer” – Anderson de Souto (UERJ) 

GC 04 de 25-e – “Estrangeirismos na língua portuguesa: uma visão his-

tórica” – Messias dos Santos Santana (UESPI) 

GC 04 de 25-f – “A adoção de pressupostos teórico-analíticos da linguís-

tica do texto na análise da produção escrita na escola” – Marcilene Oli-

veira Sampaio (UFES) 

 

Grupo 05 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Fonética e orto-

grafia”, sob a coordenação de Antonieta Buriti de Souza Hosokawa 
(UFAC), que falará sobre “Ambientes que propiciam a ocorrência do fe-

nômeno da harmonização vocálica do /e/ e /o/ nos falares da região do 

Baixo Acre”, de coautoria com Priscila Souza da Silva (UFAC). 
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GC 05 de 25-b – “Estudo experimental do português falado pelo corpo 

discente do campus Nilo Peçanha em Pinheiral” – Carlos André dos An-

jos Teixeira (IFECT-RJ), Carlos Eduardo de Cristo da Silva (IFECT-

RJ), Mirian Therezinha da Matta Machado (UFF) e Lucas Barbosa Lima 

(IFECT-RJ) 

GC 05 de 25-c – “Estado da língua em documentos setecentistas de Pa-

ranaguá” – Celciane Alves Vasconcelos (USP) e Manoel Mourivaldo 

Santiago Almeida (USP) 

GC 05 de 25-d – “Estudo experimental do português falado pelo corpo 
discente do campus Nilo Peçanha em Pinheiral: aspectos fonético-

fonológicos” – Mirian Therezinha da Matta Machado (UFF) 

GC 05 de 25-e – “As inteligências múltiplas aplicadas ao ensino de lín-

guas materna e estrangeira em institutos tecnológicos” – Antônio Elias 

Lima Freitas (ITERJ) 

GC 05 de 25-f – “Muito prazer, sou Dyonélio Machado, autor de Os ra-

tos” – Aline Pereira Gonçalves (UERJ) 

 

Grupo 06 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Lexicografia, 

lexicologia e semântica”, sob a coordenação de Flávio de Aguiar Bar-

bosa (UERJ), que falará sobre “A contribuição de Serafim da Silva Neto 
para os estudos da história do léxico português”. 

GC 06 de 25-b – "O dicionário metáfora de um mundo fragmentado” – 

Alice Maria de Araújo Ferreira (UnB) 

GC 06 de 25-c – “Como lidar com os tabuísmos em sala de aula” – Vi-

cente Martins (UFC) e Rosemeire Monteiro-Plantin (UFC) 

GC 06 de 25-d – “Dicionários de língua: além do idioma” – Angela Ma-

rina Chaves Ferreira (UERJ) 

GC 06 de 25-e – “Uma relação semântico-lexical para o fenômeno co-

nhecido como „anáfora não correferencial‟” – Alex de Britto Rodrigues 

(UFPR). 

GC 06 de 25-f – “A criatividade lexical em Galáxias, de Haroldo Cam-
pos” – Alessandra Ferreira Ignez (USP) e Elis de Almeida Cardoso 

(USP) 
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GC 06 de 25-g – “O léxico antropofágico na obra boppiana” – Eliana 

Maria Azevedo Roda Pessoa Ferreira (USP) e Elis de Almeida Cardoso 

Caretta (USP)  

 

Grupo 07 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Linguística tex-

tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Hélcio 

Carlos de Oliveira Silva (UERJ), que falará sobre "Vou-me embora pro 

Sudeste: análise da representação dos nordestinos em manchetes da ver-

são eletrônica do jornal O Globo” 

GC 07 de 25-b – “O compositor de MPB no período da Ditadura Militar: 

a subjetividade enunciativa a serviço da construção do ethos discursivo” 

– Maria Aparecida Rocha Gouvêa (UERJ e UniFOA) 

GC 07 de 25-c – "Análise do discurso, arquivo fato delituoso e memória 

de tráfico de drogas” – Lucas do Nascimento (UFSCAR) e Vanice Sar-

gentini (UFSCAR) 

GC 07 de 25-d – "A noção do ponto de vista e o processo de retextuali-

zação do conto O Peru de Natal" – Suellen Silva Venturim (UFES) e Ma-

ria da Penha Pereira Lins (UFES) 

GC 07 de 25-e – “Por uma proposta de análise linguístico-discursiva de 

propagandas da Rede Hortifruti” – Bianca Souza Fernandes (UERJ) e 
Michelli Bastos Ferreira (UERJ) 

GC 07 de 25-f – “A coesão e a coerência nos textos jornalísticos” – 

Alexsandra de Holanda Giovanini Coutinho (UNIGRANRIO) 

 

Grupo 08 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Política linguís-

tica e ensino de língua e literatura”, sob a coordenação de Vagner 

Aparecido de Moura (PUC-SP), que falará sobre “Novas perspectivas da 

prática docente com o gênero documentário”. 

GC 08 de 25-b – "Sociolinguística e Variação em sala de aula: perspec-

tivas do trabalho com as variedades linguísticas nas aulas de língua por-

tuguesa na cidade de Juiz de Fora – MG” – Bruno Defilippo Horta 
(UFJF) e Lucia F. de Mendonça Cyranka (UFJF) 

GC 08 de 25-c – “A sociolinguística como atividade no currículo escolar 

do ensino fundamental” – Lúcia Furtado de Mendonça Cyranka (UFJF), 
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Lívia Nascimento Arcanjo (UFJF), Simone Rodrigues Perón (UFJF), Pa-

trícia Rafaela Ottoni Ribeiro (UFJF), Marianna do Valle Modesto Pai-

xão (UFJF) 

GC 08 de 25-d – “Letramento e normatização na passagem do século xix: 

uma análise dos materiais didáticos” – Hosana dos Santos Silva (USP) 

GC 08 de 25-e – “A importância da Literatura Infantil na Formação de 

Leitores” – Adreana Peruzzo (UNIGRANRIO) 

GC 08 de 25-f – “Por uma abordagem intercultural para o ensi-

no/aprendizagem de língua portuguesa” – Waleska Oliveira Moura 
(UFBA) 

 

Grupo 09 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Linguística tex-

tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Bianca 

Corrêa Lessa Manoel (UNIGRANRIO), que falará sobre “Práticas de le-

tramento: uma proposta de trabalho para o ensino de gramática”. 

GC 09 de 25-b – “O estudo da passiva em gêneros jornalísticos” – Leti-

cia Mazzelli Lourenço Rodrigues (UFES) e Lorena Santana Gonçalves 

(UFES) 

GC 09 de 25-c – “O irresistível „canto da sereia‟: estratégias argumenta-

tivas no anúncio publicitário” – Geane Cássia Alves Sena (UNIFRAN), 
Maria Flávia Figueiredo (UNIFRAN) e Wilma Maria Pereira (UNI-

FRAN) 

GC 09 de 25-d – “O silêncio no romance Vidas Secas: Construindo a 

identidade de Fabiano” – Elmo Dias do Nascimento (FSS) e Aurea da 

Silva Pereira (FSS) 

GC 09 de 25-e – “Progressão referencial em depoimentos de orkut” – 

Lorena Santana Gonçalves (UFES) e Maria da Penha Pereira Lins 

(UFES) 

GC 09 de 25-f – “Letramento em contexto digital: Diferentes práticas de 

leitura e escrita” – Elaine Vasquez Ferreira de Araujo (UNIGRANRIO) 

GC 09 de 25-g –"Aonde, advérbio de lugar – aonde?! – Um estudo de 
gramaticalização do aonde na Bahia" – Dayb Manuela Oliveira dos San-

tos (UEFS), Evani Pereira Rodrigues (UEFS), Norma Lucia F. de Al-

meida (UEFS) e Josane Moreira de Oliveira (UEFS) 
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Grupo 10 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Leitura e inter-

pretação de textos”, sob a coordenação de Renato da Silva (UNI-

GRANRIO), que falará sobre “Análise sócio-histórica do conceito de es-

paço publico através das leituras das obras de Gilberto Freyre e Sérgio 

Buarque de Holanda” 

GC 10 de 25-b –– “A leitura em língua estrangeira e seu processamento 

sociocognitivo: algumas considerações” – Annallena de Souza Guedes 

(IFBA) e Maria Inez Matoso Silveira (IFBA) 

GC 10 de 25-c – “O autor e a cidade: a história e a literatura em Carlos 
Drummond de Andrade” – Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNI-

GRANRIO) 

GC 10 de 25-d – “Vertigo, de Hitchcock: a linguagem do sinistro e a vi-

são trágica dos mitos clássicos” – Cristina Maria Teixeira Martinho 

(USS) 

GC 10 de 25-e – “Leitura no ensino superior: uma descrição do proces-

so” – Flávia Ferreira da Silva (UFS) 

GC 10 de 25-f – “Metáfora como estratégia estilístico-argumentativa: 

uma invasão nas cartas dos leitores” – Aytel Marcelo Teixeira da Fonse-

ca (UERJ e FCCAA) 

 

Grupo 11 de Comunicações do dia 25, sobre o tema “Lexicografia, 

lexicologia e semântica”, sob a coordenação de Geraldo Jose Rodri-

gues Liska (UFMG), que falará de “Os sentidos lexicais de composições 

e expressões fixas no humor e na propaganda”. 

GC 11 de 25-b – “Dicionário terminológico-digital do ciclo de produção 

do alumínio” – Arlon Francisco Carvalho Martins (UFC) e Maria do 

Socorro da Silva Aragão (UFC) 

GC 11 de 25-c – “Para elaboração do glossário do vocabulário charque" 

– Cátia Schreiner (USP) e Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP) 

GC 11 de 25-d – “As motivações toponímicas das comunidades rurais de 

Santo Antônio de Jesus” – Lana Cristina Santana de Almeida (UFBA) e 
Serafina Maria Souza Pondé (UFBA) 
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GC 11 de 25-e – “Cicatrizes: traços de discursos outros nas gramáticas 

pós-NGB” – Thais de Araujo da Costa (UERJ) e Vanise Gomes Medei-

ros (UFF) 

GC 11 de 25-f – “Implicações da concepção de léxico na formação do 

professor de língua materna” – Raquel Pires Costa (UFMG) 

 

 

14h00 a 14h30 de 25/08/2011 

INTERVALO PARA O CAFÉ 

 

16h30 a 18h00 de 25/08/2011 

TERCEIRA SESSÃO DE PALESTRAS, sob a presidência de Flávio 

de Aguiar Barbosa (UERJ). 

P1 de 25 – “Machado de Assis: língua e estilo” – Castelar de Carvalho 

(UFRJ, LLP e ABRAFIL) 

P2 de 25 – “Por uma proposta de “sistema unificado luso-afro-brasileiro 

da ortografia” com base na classificação de Ismael Coutinho” – Vicente 

Martins (UVA e UFC) 

P2 de 25 – “A rima soante rica com Jesus na produção poética de Ismael 

Coutinho” – Edson Sendin Magalhães (UFRJ, UGF, FEUDUC) 
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SEXTA-FEIRA, DIA 26 DE AGOSTO DE 2011 

 

08h00 a 10h00 de 26/08/2011 

QUINTA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS 

MESA-REDONDA 01 do dia 26: "A literatura na imprensa brasilei-

ra: século XIX e XX”, sob a presidência de José Alcides Ribeiro (USP), 
que falará sobre “Raul Pompeia e Rachel de Queiroz: crônicas jornalísti-

cas” 

M-R 01b do dia 26 – Marcia Antônia Guedes Molina (UNISA) – “Ma-

chado de Assis: estilística e retórica” 

M-R 01c do dia 26 – Regina Lúcia de Araújo (UCGO) – “Análise de 

duas crônicas jornalísticas de Alcântara Machado” 

M-R 01d do dia 26 – Angélica Lino dos Santos Moriconi (UNISA) – 

“Jornais italianos em São Paulo: imagens do Brasil no artigo “Efetti dei 

matrimoni ai celibatari”, assinado por Meia Cara”. 

 

MESA-REDONDA 02 do dia 26: "Literatura portuguesa: realismo e 

subversões”, sob a presidência Madalena Simões de Almeida Vaz Pinto 

(UERJ), que falará sobre “Almada Negreiros e a escrita em estado de in-

venção”. 

M-R 02b do dia 26 – Rafael Santana Gomes (PUC-Rio e UERJ) – 

“Trânsitos estéticos na ficção sá-carneiriana. Orpheu, da poesia à prosa e 

vice-versa” 

M-R 02c do dia 26 –“Une langue exacte, sèche, comme celle du code 

civil: As estratégias discursivas do engajamento naturalista queirosiano” 

– Silvio Cesar dos Santos Alves (UERJ) 
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MESA-REDONDA 03 do dia 26: “As língua(gens), leituras e suas 

tessituras: deslocamentos e ressignificações”, sob a presidência de Ur-

bano Cavalcante Filho (UESC, UFBA e IFBA), que falará sobre “Estra-

tégias de leitura, análise e interpretação de textos na universidade: da de-

codificação à leitura crítica” 

M-R 03b do dia 26 – Amanda Maria Nascimento Gomes (FACSUL, 

UNEB) – “A alusão em capas da revista veja” 

M-R 03c do dia 26 – Annalenna de Souza Guedes (UFAL) – “A leitura 

em língua estrangeira e seu processamento sociocognitivo: algumas con-
siderações” 

 

MESA-REDONDA 04 do dia 26: “O ensino de gramática em dife-

rentes perspectivas”, sob a presidência de  Magda Bahia Schlee 

(UERJ), que falará sobre “Tópicos de sintaxe em perspectiva funcional”. 

M-R 04b do dia 26 – Ana Lucia Monteiro Ramalho Poltronieri Martins 

(UERJ) – “Antonomásia: uma figura em busca de identidade” 

M-R 04c do dia 26 – Maria Noêmi Freire da Costa Freitas (UERJ) – “O 

substantivo como signo orientador de sentidos: um tema para aulas de 

Português” 

M-R 04d do dia 26 – Vânia Lúcia Rodrigues Dutra (UERJ) – “A meta-
função textual e a léxico-gramática” 

 

MESA-REDONDA 05 do dia 26: “Variação e ensino”, sob a presidên-

cia de Edila Vianna da Silva (UFF e ABRAFIL), que falará sobre “A 

pesquisa sociolinguística: a teoria da variação”. 

M-R 05b do dia 26 – Fernanda Gomes (UFRJ e UNESA) – “A variável 

objeto direto anafórico no falar de estudantes cariocas” 

M-R 05c do dia 26 – Aline Aurora Guida (CEFET-RJ) – “Transitividade 

verbal: uma análise variacionista” 
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MESA-REDONDA 06 do dia 26: “Discursividade: olhares sobre as 

construções sócio-históricas na língua”, sob a presidência de Beatriz 

Fernandes Caldas (UGF e INFNET), que falará sobre “Impacto do con-

gresso de Milão sobre a língua de sinais”, em coautoria com Angela Cor-

rêa Ferreira Baalbaki (UERJ e INES) 

M-R 06b do dia 26 – Isabel Cristina Rodrigues (UERJ e UFF)– “Expec-

tativas de prática docente em relatórios de estágio de observação” 

M-R 06c do dia 26 – Ana Beatriz Simões da Matta (UERJ) e Allan Phil-

lip Conceição de Oliveira (UERJ) – “A constituição da “philologia” em 
“O Vulgarisador”: uma análise discursiva” 

M-R 06d do dia 26 – Luiz Felipe Andrade da Silva (UERJ) – “Culpado 

ou culpado? A construção jornalística da 'confissão' em casos de suspeita 

de pedofilia” 

 

MESA-REDONDA 07 do dia 26: “Filologia textual”, sob a presidên-

cia de Ludmila Antunes de Jesus (UFBA), que falará sobre “Abordagens 

crítico-filológicas na obra dramatúrgica de João Augusto”. 

M-R 07b do dia 26 – Débora de Souza (UFBA) e Rosa Borges dos San-

tos (UFBA) – “Aprender a Nada-r, de Nivalda Costa: uma proposta de 

estudo do processo de construção”. 

M-R 07c do dia 26 – Williane Silva Corôa (UFBA) e Rosa Borges dos 

Santos (UFBA) – “Arquivar a própria vida”: leitura filológica do arquivo 

de Antonio Cerqueira”. 

M-R 07d do dia 26 –Mabel Meira Mota (UFBA) e Rosa Borges dos 

Santos (UFBA) – “A Escolha ou O Desembestado, de Ariovaldo Matos, 

na imprensa baiana” 
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10h00 a 12h00 de 26/08/2011 

QUARTA SESSÃO DE CONFERÊNCIA, sob a presidência de Expe-

dito Eloísio Ximenes (UECE, PUC-Minas) 

Conferencista: Mário Eduardo Viaro (USP) – “O sistema linguístico co-

mo conjunto e como código: o papel da diacronia nos estudos da lingua-

gem”. 

 

12h00 a 14h00 de 26/08/2011 

ALMOÇO 

 

14h00 a 16h00 de 26/08/2011 

TERCEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

Grupo 01 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Filologia e Crí-

tica Literária”, sob a coordenação de Claudia Gonçalves Ribeiro 

(UFF), que falará sobre “A cidade pelos olhos de Charles Baudelaire e 

Mário de Andrade”. 

GC 01 de 26-b – “De como Oscar Wilde, a Rainha Vitória e Greta Gar-

bo chegaram ao Irajá” – Arivaldo Sacramento de Souza (UFBA) e Rosa 

Borges dos Santos (UFBA) 

GC 01 de 26-c – “A importância de Camões na literatura portuguesa: 

uma intertextualidade com os signos Portugal, Mar, Amor” – Roberta 

Andréa Dos Santos Colombo (UNESA) e Angela Cristina de Souza Rêgo 

(UNESA) – 

GC 01 de 26-d – “Lima Barreto e Monteiro Lobato: diálogos entre editor 

e editado” – Elaine Brito Souza (UERJ 

GC 01 de 26-e – “A poesia na ditadura militar: como escrever quando 

tudo é proibido?” – Francisco Heraldo Bezerra Felipe (Anhanguera 

Educacional) e Rubens de Moraes de Souza (Anhanguera Educacional) 

GC 01 de 26-f – “O ensino de língua portuguesa e o tratamento dos usos 

não padrão” – Roberta Pinto Barreto (USS) e Michelli Bastos Ferreira 

(UERJ) 

GC 01 de 26-g – “A noção de estilo na teoria da variação e mudança: 

impasses e tensões” – Bruno Cardoso (UFSC) 
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Grupo 02 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Ecdótica, críti-

ca textual e crítica genética”, sob a coordenação de Edina Regina Pu-

gas Panichi (UEL), que falará sobre “Em busca do termo preciso”. 

GC 02 de 26-b – “Na trilha do processo criativo, o estudo de caso 

BoyBand” – Thais Priscilla Papa Jerônimo Duarte (EDIL) e Edina Re-

gina Pugas Panichi (UEL) 

GC 02 de 26-c – “Análise de aspectos codicológicos em documento oi-

tocentista produzido em Mato Grosso” – Ana Maria Alves Rodrigues de 

Paula (UFMT) e Elias Alves de Andrade (UFMT) 

GC 02 de 26-d – “Os diários de Robert Musil – Aspectos da gênese de O 

Homem sem Qualidades” – Érica Gonçalves de Castro (USP) 

GC 02 de 26-e – “Michael K e o abismo intransponível entre o eu e o 

mundo” – Ilma da Silva Rebello (UFF) 

GC 02 de 26-f – “Topoi como marca de coherencia textual en discursos 

jurídicos” – Cristián Juan Noemi Padilla (Universidad de La Serena – 

Chile) 

GC 02 de 26-g – “Estilística: aspectos históricos e análise da música 

Sambista Perfeito” – Juliana dos Santos Barbosa (UEL)  

 

Grupo 03 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Semiótica, des-
crição e ensino de língua portuguesa”, sob a coordenação de Ana Lúcia 

Monteiro Ramalho Poltronieri Martins (UERJ). 

GC 03 de 26-a – “Língua, cultura e ensino: imagens da variação linguís-

tica na música  brasileira” – Marilza Maia de S. Paiva (UERJ) 

GC 03 de 26-b – “Fundamentação semiótica para a produção de textos 

dissertativos- argumentativos” – Ana Cristina dos Santos Malfacini 

(UERJ e UniFOA) 

GC 03 de 26-c – “Semiótica e interdiscursividade nas Fábulas Fabulosas 

de Millor Fernandes” – Elmar Rosa de Aquino (UERJ) 

GC 03 de 26-d – “Revistas femininas: o papel dos livros na formação da 

mulher contemporânea” – Flávia Cassino Esteves (UERJ) 

GC 03 de 26-e – Aspectos semântico-estilísticos em textos poéticos e 

midiáticos” – Maria Dulcinéa de Sousa Rodrigues (UERJ) 
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GC 03 de 26-f – “A fluidez semântica das orações adverbiais nas gramá-

ticas pedagógicas do português brasileiro” – Stefanio Tomaz da Silva 

(UERJ), Pâmela Isabel Oliveira (UERJ) e Ana Lúcia Monteiro Ramalho 

Poltronieri Martins (UERJ) 

GC 03 de 26-g – “O verbo „ser‟ nas gramáticas pedagógicas brasileiras” 

– Alexandre Mendes Corrêa (UERJ) e Ana Lúcia Monteiro Ramalho 

Poltronieri Martins (UERJ) 

 

Grupo 04 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Linguística tex-
tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Regina 

Céli Alves da Silva (UERJ e UNIVERCIDADE) que falará sobre “A es-

critura barthesiana e a narrativa de Machado de Assis” 

GC 04 de 26-b – “Construções identitárias e performance como manifes-

tação cultural contextualizada no relato de uma agente de saúde da co-

munidade de Vila Rosário” – Cinara Monteiro Cortez (PUC-Rio) e Ma-

ria das Graças Dias Pereira (PUC-Rio) 

GC 04 de 26-c – “Éthos educacional: estratégias e propostas” – Edna Vi-

eira Carvalho (CUR e ESTÁCIO/SP) Lucas de Souza Medrado da Silva 

(CUR e ESTÁCIO/SP) e Monica Alvarez Gomes das Neves (CUR e ES-

TÁCIO/SP) 

GC 04 de 26-d – “Representações femininas na MPB: de Amélia a Mes-

salina” – Márcia Antônia Guedes Molina (UNISA) e Angélica Moriconi 

(UNISA) 

GC 04 de 26-e – “O oral no escrito dos vestibulandos da UEPA: indício 

de quê?” – Lorenna Bolsanello de Carvalho (UEPA) e Jessileia Guima-

rães Eiró (UEPA) 

GC 04 de 26-f – “A modalidade retórica argumentativa em redação esco-

lar” – Mônica dos Santos Silva Araújo (UEFS) 

GC 04 de 26-g – “Super se gramaticalizando: o movimento de gramati-

calização do super e outros prefixos latinos e gregos nas cartas de leitoras 

adolescentes” – Pedro Villalba Sgarbi Goulart (UERJ) 
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Grupo 05 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Leitura e inter-

pretação de textos”, sob a coordenação de Natália Corrêa Nami 

(UERJ), que falará sobre “A „palavra-bolha‟: um estudo do conto de 

Lygia Fagundes Telles”. 

GC 05 de 26-b – “Joana Angélica: saindo dos papéis à beatificação” – 

Antônia da Silva Santos (UFBA) 

GC 05 de 26-c – “As quatro adaptações recentes de O Alienista, Macha-

do de Assis em quadrinhos” – Bárbara Cristina Almada da Silva 

(UNESA) e Nataniel dos Santos Gomes (UNESA) 

GC 05 de 26-d – “Notas sobre leitura e interpretação de textos: a sala de 

aula como um lugar acolhedor de sentidos” – Luciana Leão Brasil 

(UNIVAS) 

GC 05 de 26-e – “Leitura na EJA: um relato de experiência” – Rita Ca-

rolina Ribeiro Martins (UERJ), Denis Fernandes de Oliveira (UERJ) e 

Monique Silva Gern de Araujo (UERJ) 

GC 05 de 26-f – “A gente fala nós?” – Carina Sampaio Nascimento 

(UFBA) e Marcela Paim (UFBA) 

GC 05 de 26-g – “O léxico de darwinista e sua aplicação no mercado fi-

nanceiro” – André Campos Mesquita (USP) 

 

Grupo 06 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Lexicografia, 

lexicologia e semântica”, sob a coordenação de Giselle Olivia Manto-

vani Dal Corno (UCS), que falará sobre “Localidades de Criúva: os to-

pônimos como memória lexical”. 

GC 06 de 26-b – “Da anáfora à "anáfora indireta": Correferencialidade e 

inferência” – Rachel Maria Campos Menezes de Moraes (UFF) e Vanda 

Maria Cardozo de Menezes (UFF) 

GC 06 de 26-c – “Língua e cultura no Vale do Jequitinhonha: o léxico 

rural na região de Minas Novas” – Maryelle Joelma Cordeiro (UFMG) e 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 

GC 06 de 26-d – “Um estudo sociolinguístico no litoral maranhense: lé-
xico e cultura dos pescadores da Raposa, MA” – Raquel Pires Costa 

(UFMG) e Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 
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GC 06 de 26-e – “A presença de unidades fraseológicas no Atlas Lin-

guístico do Ceará” – Vicente Martins (UVA, UFC) 

GC 06 de 26-f – “Nomes de possível origem africana na toponímia de 

Minas Gerais” – Emanoela Cristina Lima (UFMG) 

GC 06 de 26-g – “A polissemia do verbo assistir em português: em bus-

ca de uma explicação histórica” – Messias dos Santos Santana (UESPI) 

 

Grupo 07 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “O Curso de Es-

pecialização em Filologia pela PUC-Minas Virtual: uma amostragem 
dos conteúdos abordados”, sob a coordenação de Expedito Eloísio Xi-

menes (UECE e FECLESC), que falará sobre “A gramática histórica da 

língua portuguesa: uma disciplina filológica”. 

GC 07 de 26-b – “História e definição de filologia – Disciplina obrigató-

ria para Letrados” – Érica Santos Soares de Freitas (USP e PUC-Minas) 

GC 07 de 26-c – “A hermenêutica entre a filologia e a crítica textual on-

tem e hoje: de Platão a Gadamer” – Ana Paula Correa Barbosa Elias 

(UCP e PUC-Minas) 

GC 07 de 26-d – “Processos identificatórios na formação de professores 

de inglês e a imagem do idioma enquanto produto comercializável” – Gi-

sele Fernandes Loures Domith (UFMG) e Maralice de Souza Neves 
(UFMG) 

GC 07 de 26-e – “A construção das normas padrão catalã e galega: uma 

crítica de seus percalços e êxitos” – Miguel Afonso Linhares (IFRR e 

PUC-Minas) 

GC 07 de 26-f – “Estudo toponímico da hidrografia de origem indígena 

em Roraima: Rio Uraricoera” – Carmem Véra Nunes Spotti (UERR e 

PUC-Minas) 

GC 07 de 26-g – “A expressão da religiosidade na obra poética de Isma-

el de Lima Coutinho” – Dorival Souza Barreto Júnior (UNIMONTES e 

PUC-Minas) 
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Grupo 08 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Política linguís-

tica e ensino de língua e literatura”, sob a coordenação de Diego Bar-

bosa da Silva (UERJ), que falará sobre “Sujeito e modalização nos gêne-

ros lei e similares”. 

GC 08 de 26-b – “Relações identitárias de alunos da EJA com o ensino 

da língua portuguesa” – Giselle Almada Souto (UVA) 

GC 08 de 26-c – “Formação de leitores na escola: reflexões a partir da 

história cultural e da didática da leitura e da escrita” – Dayb Manuela 

Oliveira dos Santos (UEFS) e Maria Helena da Rocha Besnosik (UEFS) 

GC 08 de 26-d – “O ensino do gênero textual carta em aulas de língua 

materna” – Cassia Regina Teixeira (UERJ) 

GC 08 de 26-e – “Laboratório de alfabetização: os processos de escrita, 

revisão e reescrita de textos por alunos da escola pública” – Natália de 

Paula Nascimento (UFJF) e Suzana Lima Vargas (UFJF) 

GC 08 de 26-f – “Continuidades e rupturas no processo de formação da 

língua-pátria brasileira” – Hosana dos Santos Silva (USP) 

GC 08 de 26-g – “O ensino de língua materna nas escolas. Posso falar os 

livro?” – Adriano de Souza Dias (FEUDUC) 

 

Grupo 09 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Linguística tex-
tual, análise do discurso e pragmática”, sob a coordenação de Luciano 

Novaes Vidon (UFES), que falará sobre “Subjetividade e dessubjetivação 

em textos dissertativos-argumentativos produzidos para o vestibular” 

GC 09 de 26-b –“Fundamentos, desafios e especificidades da análise crí-

tica do discurso” – Fábio Fernando Lima (USP) 

GC 09 de 26-c – “A (re)construção da subjetividade nas relações interlo-

cutivas adjacentes aos gêneros textuais produzidos no contexto escolar” – 

Marina Paiva Assis Moreira (UFES) 

GC 09 de 26-d – “Subjetividade e dessubjetivação em textos dissertati-

vo-argumentativos: analisando algumas propostas didáticas” – Izabelle 

de Jesus dos Santos (UFES) 

GC 09 de 26-e – “Introdução à lexicografia” – Luiz Claudio Valente 

Walker de Medeiros (UFRRJ) 
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GC 09 de 26-f – “Os elementos paraverbais e não verbais presentes no 

gênero denúncia oral como coconstrutores de sentido em uma perspecti-

va da análise da conversação” – Francisco José Costa dos Santos 

(UFRN) e Marise Adriana Mamede Galvão (UFRN) 

GC 09 de 26-g – “Considerações preliminares sobre a variação tu/você 

na fala culta manauara” – Leandro D'Vinci Babilônia Brandão (UEA) e 

Silvana Andrade Martins (UEA) 

 

Grupo 10 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Sociolinguísti-
ca, dialetologia e geografia linguística”, sob a coordenação de Neffer 

Luiza de Aguiar Pinheiro (UFMG), que falará sobre “O comportamento 

sociolinguístico da variante [y] da lateral palatal em Belo Horizonte”. 

GC 10 de 26-b – “O uso das vogais nasais no dialeto gorutubano – MG” 

– Diocles Igor Castro Pires Alves (UNIMONTES e PUC-Minas) e Mar-

co Antônio de Oliveira (UNIMONTES e PUC-Minas) 

GC 10 de 26-c – “A variável (R) em final de palavra no bairro Várzea, 

município de Lagoa Santa (MG)” – Diogo Wladimir Vilaça (UFMG) 

GC 10 de 26-d – “Léxico, cultura e sociedade: um estudo do léxico rural 

da Serra do Cipó – MG” – Cassiane Josefina de Freitas (UFMG) 

GC 10 de 26-e – “As modalidades oral e escrita da língua portuguesa: 
uma análise à luz da sociolinguística variacionista” – Carolina Coreixas 

Monteiro (UERJ) e Michelli Bastos Ferreira (UERJ) 

GC 10 de 26-f – “Táticas de indeterminação do sujeito: traduzindo a al-

teridade” – Janivam da Silva Assunção (UEFS) e Norma Lucia Fernan-

des de Almeida (UEFS) 

GC 10 de 26-g – Lindinalva Messias do Nascimento (UFAC) que falará 

sobre “A realização das vogais médias átonas finais nas cartas fonéticas 

do alto Acre”, em parceria com Francisca Luana da Costa Santos 

(UFAC) 
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Grupo 11 de Comunicações do dia 26, sobre o tema “Aquisição da 

linguagem”, sob a coordenação de Rosa Attié Figueira (UNICAMP), 

que falará sobre “A Réplica: cenário de não coincidências no diálogo 

adulto-criança” 

GC 11 de 26-b – “Um estudo sobre o processo de substituição de seg-

mentos consonantais na aquisição da fonologia do português como língua 

materna” – Susana Silva de Souza (PUC-RS) 

GC 11 de 26-c – “A linguagem visual dos desenhos animados infantis 

educativos: o caso do Peixonalta” – Welerson Rezende Morais 
(CEFET/MG), Maria Inês Gariglio (CEFET/MG) e Carolina Guimarães 

Aguiar (CEFET/MG) 

GC 11 de 26-d – “Aquisição de linguagem e prática pedagógica: algu-

mas tensões, algumas contribuições” – Talita da Silva Campos (UERJ) e 

Silvia Adélia Henrique Guimarães (UERJ) 

GC 11 de 26-e – “As estruturas sintáticas das manchetes dos jornais on-

line A Região e Bahia Notícias” – Eliene Alves dos Santos (UESC) 

GC 11 de 26-f – “Questões prévias sobre metodização de mensagens 

textuais via telefones móveis” – Júlio César Ferreira Firmino (UECE) 

GC 11 de 26-g –“O leitor-navegador: um novo paradigma do ensino de 

linguagem via redes sociais” – Laisa Grasiela Martins de Carvalho 
(Anhanguera Educacional) e Sidnei Barreto Nogueira (Anhanguera Edu-

cacional) 

 

 

16h30 a 18h00 de 26/08/2011 

COQUETEL DE ENCERRAMENTO 

 

18h00 a 19h00 de 26/08/2011 

REUNIÃO DO CiFEFiL 

PARA A PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO CONGRESSO 


