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APRESENTAÇÃO 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o prazer de apresentar-lhe este 

número 02 do volume XVII dos Cadernos do CNLF, com os RESUMOS dos trabalhos apresentados no 

XVII Congresso Nacional de Linguística e Filologia do dia 26 ao dia 30 de agosto deste ano de 2013 no 

Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores, estamos editando este Livro de Resumos, si-

multaneamente, em três suportes, para conforto dos congressistas: em suporte virtual, na página 

http://www.filologia.org.br/xvii_cnlf/resumos/_completo.pdf; em suporte digital, no Almanaque CiFE-

FiL 2013 (CD-ROM) e em suporte impresso, neste número 02 do volume XVII dos Cadernos do CNLF. 

Todos os congressistas inscritos receberão um exemplar impresso deste Livro de Resumos ou o Al-

manaque CiFEFiL 2013, que traz também os textos completos já publicados e todas as publicações anteri-

ores do CiFEFiL; sendo possível também adquirir as duas versões, desde que pague pela segunda. 

Junto com o Livro de Minicursos e Oficinas e o Livro de Resumos, o Almanaque CiFEFiL 2013 já 

traz publicada mais de uma centena de textos completos deste XVII Congresso Nacional de Linguística 

e Filologia, para que os congressistas interessados possam levar consigo a edição de seu texto, não preci-

sando esperar até o próximo ano, além de toda a produção do CiFEFiL nos anos anteriores. 

Desta vez, a programação vai publicada em caderno impresso separado, para se tornar mais facil-

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

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e sua Diretoria lhe desejam uma ótima 

programação durante esta rica semana de convívio acadêmico. 

 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2013. 

 

(José Pereira da Silva) 

http://www.filologia.org.br/xvii_cnlf/resumos/_completo.pdf
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A ABORDAGEM DA REFERENCIAÇÃO NAS AVALIAÇÕES 

– REFLEXÕES E ANÁLISES SOBRE O SAERJ 

Talita da Silva Campos (UERJ) tatyscampos15@gmail.com 

 

Esta pesquisa consiste em uma análise do tratamento das formas referenciais em avaliações de língua portu-

guesa destinadas a alunos do 9° ano de escolaridade e do ensino médio, aplicadas na rede estadual do Rio de Janeiro. 

O objetivo central deste trabalho é investigar de que forma as questões exploram os mecanismos de referenciação e 

quais gêneros textuais são utilizados nessa abordagem, refletindo sobre em que medida essas questões propõem re-

flexões capazes de ampliar as habilidades de leitura dos alunos. Nesse sentido, fundamentaremos nosso estudo nos 

princípios teóricos da atual fase da linguística textual, que, compreende a língua como uma atividade social, histórica 

e cognitiva e, assim, tem como objetivo articular os aspectos discursivos aos processos de construção e de manipula-

ção do conhecimento. Nessa perspectiva destacamos, como tema central deste trabalho, o processo de introdução e 

(re)construção de referentes textuais (objetos de discurso). Essa ação linguística realiza-se na produção e na interpre-

tação do mundo pelo e no texto. A fim de aprofundarmos nossa análise, recorremos aos documentos oficiais que nor-

tearam a elaboração da avaliação, dentre os quais se destacam o Currículo Mínimo para Língua Portuguesa e as Ma-
trizes de Referência do SAERJ. Por meio de análises descritivas esperamos fomentar a reflexão sobre a importância 

dos estudos sobre referenciação para o desenvolvimento/aperfeiçoamento da competência discursiva. 

A ALTERIDADE EM CÍCERO E NA CONTEMPORANEIDADE 

 – UMA RELEITURA E A CONTRIBUIÇÃO PARA OS DILEMAS DA TECNOCIÊNCIA 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (UNESA) miriam.perezrj@gmail.com 

 

O filósofo, orador, advogado e político romano Marcus Tullius Cícero destacou-se como um dos grandes filó-

sofos romanos, definindo uma série de significados em suas inúmeras e ecléticas obras. Nestas, vemos o desenvol-

vimento inicial do conceito de alteridade, que veio posteriormente a ser desenvolvido por Merleau-Ponty, Emmanuel 

Levinas, Kant e outros filósofos. A alteridade, portanto, ao longo da história da humanidade, vem mantendo seus as-

pectos universais, que são explorados em novas vertentes, como aquelas relacionadas à ética e à dignidade humana. 

O estudo da nova dimensão que a alteridade adquire na contemporaneidade, diante dos dilemas da tecnociência se 
faz necessário, sem o esquecimento da contribuição de Cícero nesse processo. As preocupações e defesas efetuadas 

pelo filósofo romano podem ser recuperadas, nesse contexto, a fim de que uma prática virtuosa possa ser embasada, 

afastando-se da instrumentalização humana, mediante a recuperação da sua dignidade. A análise da obra De Officiis, 

de Cícero, evidencia a compreensão de que a ética é inseparável da política. Esta, por sua vez, encontra-se presente 

necessariamente nas relações interpessoais mediadas ou relacionadas ao uso da tecnologia. A reflexão dos paradig-

mas trazidos pela tecnociência está, portanto, diretamente relacionada à política e à dignidade e, assim, à ética. A 

análise da contribuição da alteridade, nesse quadro, mostra-se crucial para uma compreensão crítica e analítica do 

uso da tecnologia na contemporaneidade. 

A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO POLÍTICO A PARTIR DAS METÁFORAS 

Valney Veras da Silva (UFC) prvalney@hotmail.com 

 

A análise crítica do discurso, como um amalgama multidisciplinar, tem como objetivo desvelar as ideologias 

de dominação que estão inseridas no discurso de opressão e de abuso de poder. Por isso, o objetivo deste artigo é 

analisar o discurso parlamentar a partir das metáforas elencadas, tendo em vista que estas refletem automaticamente a 

intenção dos sujeitos, e, com isso, perceber a mitigação do discurso sobre a corrupção. Van Dijk (2003, 2006, 2008), 

que embasa esta pesquisa, propõe um viés sociocognitivo para uma análise crítico-discursiva e linguística, onde os 

modelos mentais se mostram perceptíveis a partir dos textos. A análise se dá em um corpus delimitado nos pronunci-

amentos oficiais de senadores sobre situações de corrupção, retirados do site do Senado Federal, especificamente o 

episódio nomeado pela mídia “Máfia dos Sanguessugas”. O discurso político de legitimação reproduz o fenômeno 

sociopolítico da corrupção de modo a naturalizá-lo. As metáforas, muito comuns no âmbito discursivo da política 

brasileira, funcionam como uma estratégia para esta reprodução, de modo que, ao serem compartilhadas pelos recep-

tores mitigam o aspecto dramático da corrupção política em seus efeitos na sociedade. A metodologia de análise lin-

guístico-discursiva é conduzida pela categoria das metáforas conceituais, segundo a teoria de Lakoff e Johnson 
(1980), em virtude do seu inerente aspecto desvelador das motivações dos atores/redatores. As metáforas conceituais, 

mailto:tatyscampos15@gmail.com
mailto:miriam.perezrj@gmail.com
mailto:prvalney@hotmail.com
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como uma construção cognitiva baseada nas experiências socioculturais vividas, são inconscientes e automáticas em 

sua origem, explicando assim seu caráter revelador das motivações. Nesta perspectiva, a metáfora, como uma ponte 

que liga domínios semânticos diferentes, promove novos caminhos para a compreensão do sujeito e de suas inten-

ções (LAKOFF & TURNER, 1989), de modo a desvelar a dominação pelo discurso. 

A AULA INAUGURAL DE FREI JOSÉ DE SANTA RITA DURÃO 

Berty Ruth Rothstein Biron (RGPL) bertybiron@terra.com.br 

 

A aula inaugural, proferida em latim por Frei José de Santa Rita Durão, insere-se no quadro das orações de 

abertura solene do ano letivo de 1778, da Universidade de Coimbra. Esse texto, publicado apenas em latim, naquele 

ano, foi elaborado com todo o rigor do erudito setecentista. Valendo-se da retórica do sublime, Durão evoca a histó-

ria de Portugal nos seus momentos gloriosos, exaltando a amplitude da ação exercida pelos portugueses numa grande 

parte do mundo durante os séculos XVI a XVIII. Ao retratar a história de Portugal no seu apogeu e glória, o orador 

pretende estimular os jovens a prosseguirem nos estudos acadêmicos. O discurso do frade-poeta evidencia sua for-

mação humanística fortemente enraizada nos valores culturais lusitanos. 

A CARTEIRA DO MEU TIO: A INOVAÇÃO ROMANESCA NA LITERATURA MACEDIANA 

Vanessa Monteiro da Silva (UEFS) vanessasoll@hotmail.com 

Elvya Shirley Ribeiro Pereira (UEFS) 

 

Joaquim Manuel de Macedo foi o primeiro romancista brasileiro a gozar em vida do prestígio junto ao público 

leitor, em 1884 lançou o seu primeiro romance A moreninha que foi sucedido por mais quatro romances que traziam 

em sua receita o conflito amoroso até o lançamento de A carteira do meu tio em 1855 romance no qual o escritor 

abandona a estrutura a estrutura folhetinesca. Macedo foi coroado como produtor literário de sucesso com A moreni-

nha, mas numa perspectiva de mudança nos rumos da sua literatura, Macedo decide alçar novos voos, se desligando 

das histórias de costumes da sociedade carioca, do açucaramento e puerilidade, deixando de ser somente o escritor 

das moças casadoiras. O contato com política, nos cargos de deputado provincial e geral, certamente influenciaram 

nessa mudança de eixo temático. O escritor Macedo que se delineia nas páginas d’A carteira é crítico ácido e persis-

tente do cenário político oitocentista, retratando pela via da comicidade problemas de um século distante, mas que 
são ainda, velhos conhecidos. O propósito desde trabalho é apontar algumas das inovações trazidas por Macedo, tan-

to no âmbito da forma quanto do tema, neste que é o primeiro romance do autor de cunho satírico, para tanto reali-

zar-se-á uma análise do texto macediano apontando diferenças existentes entre o primeiro romance do autor carioca e 

o que foi lançado onze anos depois. 

A CATALOGAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CENTRO FILOLÓGICO CLÓVIS MONTEIRO 

Rayza Viveiros Silva de Barros Ferreira (UERJ) r_ayza@hotmail.com 

Flávio de Aguiar Barbosa (UERJ) flavio.ag.barbosa@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar os progressos obtidos na organização do acervo bibliográfico do CE-

FIL, que cresceu de maneira considerável após uma vultosa doação do saudoso filólogo Antônio José Chediak. O 

acervo conta agora com aproximadamente 10.000 obras que precisam ser catalogadas e organizadas para estarem 
disponíveis ao público. Da maneira que estão dispostas agora, só podem ser utilizadas após uma difícil busca pelas 

prateleiras. Após a catalogação e a organização por temas, será fácil localizar as obras desejadas. Nossa intenção é, 

portanto, que, logo que possível, esse acervo esteja aberto para consulta pública de universitários e pesquisadores em 

geral. As obras vêm sendo organizadas em uma planilha, na qual se anotam 1) informações gerais de referências bi-

bliográficas (autor, volume, número, editora, data); 2) classificação do conteúdo temático; 3) descrição de estado de 

conservação; 4) código de localização nas estantes do acervo; 5) eventuais observações a respeito de materiais su-

plementares, como ilustrações, mapas, índices remissivos, apêndices, etc. Convém ainda esclarecer que vimos de-

senvolvendo um vocabulário controlado para garantir a padronização na classificação do conteúdo das obras. Ao 

longo de 2012 já catalogamos aproximadamente 2.100 obras, pouco mais de 10% do acervo. Para o próximo período 

é nosso intento iniciar a elaboração de um catálogo específico das obras que dizem respeito a Antônio José Chediak 

(tanto aquelas de sua autoria quanto as relacionadas a suas linhas de trabalho). Tal catálogo conterá, além da descri-

ção física das obras, um resumo e uma breve apreciação acerca de sua relevância para a obra de Chediak. 

mailto:bertybiron@terra.com.br
mailto:vanessasoll@hotmail.com
mailto:r_ayza@hotmail.com
mailto:flavio.ag.barbosa@gmail.com
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A CIDADE E A LITERATURA COMO NARRATIVAS: 

UMA ANÁLISE DE A JANELA DE ESQUINA DO MEU PRIMO,  

DE ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN 

Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) jpinheiro@unigranrio.com.br 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões sobre a obra A Janela da Esquina do Meu Primo, de 

E. T. Hoffmann, tendo a cidade como cenário a partir do olhar de quem transita e de quem observa. A intenção de 

analisar e interpretar a obra e perceber o papel do homem na cidade, por meio da discussão com a literatura, torna-se 

questão fundamental deste trabalho. Como interlocutor, Walter Benjamin será nossa proposta para discutirmos o pa-

pel do narrador na perspectiva de que ele é o que faz o intercâmbio das experiências vividas entre os que escrevem e 

os que leem, seja o texto, seja a cidade. 

A CINEMÁTICA DA FÍSICA CLÁSSICA A GRAMATICALIZAÇÃO, A COGNIÇÃO E A SEMIÓTICA 

Marcelo Moraes Caetano (UERJ) marcelomcaetano@gmail.com 

 

Uma vez que a gramaticalização parte da unidirecionalidade cognitiva de conceitos concretos para conceitos 
abstratos, ou de conceitos abstratos para conceitos cada vez mais abstratos, partiremos de um de seus protótipos: a 

unidirecionalidade do espaço em direção ao tempo, sendo aquele mais concreto do que este último. Para isso, este ar-

tigo recorrerá a uma fórmula conhecida da cinemática da física clássica, como explicitação de por que e/ou como há 

predominância, no aspecto cognitivo da lógica do pensamento humano, em relação à variável da distância sobre a do 

tempo e a da velocidade. Buscarei, ainda, correlacionar essa observação sobre a física (experimental, empírica) com 

a reflexão sobre a semiótica (teórica, epistemológica), com o objetivo de estabelecer uma explicação acerca do pro-

cesso mental que determina, como dito, o predomínio da distância sobre o tempo (e a velocidade), o que se reflete 

num dos parâmetros básicos da gramaticalização, supracitado: a ida do conceito cognitivo mais concreto em direção 

ao mais abstrato. A classe gramatical do verbo, na categoria gramatical-mental de movimento, por ser palavra que 

indica ação transcorrida no espaço e no tempo, é o algoritmo mais privilegiado, quero crer, para essa exposição. Ca-

berá à velocidade, na fórmula física, em sua imbricação com a linguística, um verossímil estatuto de gênese da cate-

goria gramatical do aspecto. 

A COESÃO LEXICAL EM ANÚNCIOS DO CINEMA RECIFENSE 

DAS TRÊS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 

Anderson Norberto da Silva (IFPE) anderson_norberto@hotmail.com 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) douglastavares@recife.ifpe.edu.br 

Juliana Soares Lima (IFPE) 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa em história social das línguas no qual foram estudados anún-

cios de produções cinematográficas apresentadas em salas de projeção do “cinematógrafo” nas três primeiras décadas 

do século XX. Como referencial teórico para nosso estudo, tomamos Halliday e Hasan (1976), Antunes (1996; 2005) 

e Kock (2006) para uma reflexão sobre o os conceitos de texto e discurso, coerência e coesão como também as no-

ções pertinentes à coerência textual e coerência lexical. Ainda, temos Souza Barros (1985), Moura (1991), Rodrigues 
(1997) e Burke (2009) para a realização de uma história social do fenômeno linguístico da coesão lexical, que é o fo-

co principal de nossas considerações. Assim, esta pesquisa, um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos 

em História Social do Português de Pernambuco – IFPE Campus Recife, apresenta-se como mais uma contribuição 

nos estudos históricos da língua portuguesa no estado de Pernambuco. 

A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL EM COMUNIDADES VIRTUAIS 

NO USO DE DIFERENTES LINGUAGENS 

Arlinda Cantero Dorsa (UCDB) acdorsa@uol.com.br 

 

Este trabalho apresenta e discute uma proposta de uma comunidade virtual intercultural iniciada em 2011 no 

ambiente Ning e focada em 2012 no ambiente facebook. O contexto volta-se a professores indígenas e não indígenas 

mailto:jpinheiro@unigranrio.com.br
mailto:marcelomcaetano@gmail.com
mailto:anderson_norberto@hotmail.com
mailto:douglastavares@recife.ifpe.edu.br
mailto:acdorsa@uol.com.br
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em formação continuada na comunidade docente da Escola General Rondon na Aldeia Bananal, localizada em Tau-

nay – MS. Insere-se no Grupo de Pesquisas e Estudos em Tecnologia Educacional e Educação a Distância (GE-

TED)/2005, subsidiado pelos órgãos de fomento CNPq e FUNDECT. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e colabo-

rativa no sentido de que as experiências dos pesquisadores e professores são valorizadas e compartilhadas dentro de 
um contexto social de formação continuada. Discute-se a questão da competência comunicativa intercultural como 

base importante na formação continuada não só dos pesquisadores como também dos docentes indígenas. Da percep-

ção e compreensão nesta convivência, da necessidade de se comunicar com o outro, possibilita-se pela linguagem o 

enfrentamento das fronteiras culturais e geográficas. Objetiva-se analisar as dificuldades de interação e aumentar a 

sua eficácia entre as diferenças culturais. Alguns resultados evidenciam a necessidade de um reaprendizado contínuo 

sendo que a prática docente, a pesquisa e os estudos teóricos são formas de investimento na formação de professores 

para uma educação inovadora, seja ela presencial ou a distância. Acreditamos que o cenário atual das novas tecnolo-

gias ao gerar novas e mais amplas possibilidades de comunicação intercultural, por meio escrito e oral, podem nos 

instigar e ao mesmo tempo auxiliar no entendimento de como conceitos tão prismáticos como cultural e intercultura-

lidade podem ser entendidos. 

A COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INTERAÇÃO 

AO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

Vera Lúcia Villares Nogueira (UNIVÉRTIX) andreialetras@yahoo.com.br 

Andréia Almeida Mendes (UNIVÉRTIX) andreialetras@yahoo.com.br 

 

Este trabalho buscará compreender o lugar da comunicação como instrumento de interação da equipe de en-

fermagem no atendimento em urgências e emergências. Assim, relatar-se-á, neste artigo, a necessidade de uma boa 

comunicação entre a equipe de enfermagem que atua frente aos postos de saúde, ressaltando o quão importante é o 

papel da comunicação verbal e não verbal para o sucesso do atendimento e preservação da vida, tratamento e melho-

ria da qualidade de vida dos pacientes. Segundo Brasil (2005), o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH) oferece uma diretriz global que contempla os projetos de caráter humanizado desenvolvidos 

nas diversas áreas de atendimento hospitalar, estimulando a criação e a sustentação permanente de espaços de comu-

nicação que facultem e estimulem a livre expressão, a dinâmica do diálogo, o respeito à diversidade de opiniões e a 
solidariedade. 

A CONFIGURAÇÃO DE ESPAÇOS DE SE DIZER DA LÍNGUA NO JORNAL 

Thais de Araujo da Costa (UFF) araujo_thais@yahoo.com.br 

Vanise Medeiros (UFF) 

 

O surgimento no Brasil da prática de publicação de colunas sobre língua na mídia impressa data do final do 

século XIX. Tal exercício, chamado por Guimarães (2004) de “prática de controle da língua”, viria a ser muito co-

mum em nosso país, tendo, ao longo da história da produção dos saberes metalinguísticos no/do Brasil até chegar aos 

dias atuais, altos e baixos, momentos de extrema popularidade e de declínio. No século XXI, as colunas sobre língua 

se apresentam com uma nova roupagem e a própria língua portuguesa cujos usos tidos como “corretos” visam pres-

crever passa a ser significada de uma forma distinta. Nesta apresentação, com vistas a compreender o que significa 
no século XXI publicar colunas metalinguísticas em jornais, bem como de que língua é essa que se fala nesses espa-

ços, tomaremos como materialidade, à luz da análise de discurso, de Pêcheux (2009) e Orlandi (2007), no seu encon-

tro com a história das ideias linguísticas, de Auroux (2009a/ 2009b) e Orlandi (2001), as colunas sobre língua portu-

guesa de Evanildo Bechara publicadas no jornal O Dia, de fevereiro de 2010 a março de 2012. 

A CONSTITUIÇÃO DO SABER GRAMATICAL: BRASIL, SÉCULO XIX 

Márcia Antônia Guedes Molina (UFMA) maguemol@yahoo.com.br 

 

Nosso objetivo neste trabalho é o de avaliar como se deu a constituição do saber gramatical no Brasil, no sé-

culo XIX. Sabemos que a partir do Programa de Exames, proposto por Fausto Barreto (1877) ocorreu a necessidade 

da elaboração de manuais didáticos que atendessem a esse programa para preparar os jovens que desejassem frequen-

tar o Colégio de Pedro II, Instituição escolar modelo, situada na então capital, Rio de Janeiro. Nosso trabalho ancora-

se na história das ideias linguísticas e na história cultural, avaliando os fatores internos e externos das obras surgidas 
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naquela instância. Assim, avaliaremos, naquele momento histórico, como pensavam os estudiosos que criaram os 

manuais, como concebiam as noções gramaticais lá contidas e como as veiculavam a seus alunos. 

A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE SENTIDOS EM COMERCIAIS DA “NET” 

Wagner Alexandre dos Santos Costa (UFF) wagnerasc@bol.com.br 
Vanda Cardozo de Menezes (UFF) vcmenezes@urbi.com.br 

 

Neste artigo, discutiremos, à luz da linguística textual, especificamente dos estudos sobre referenciação, o 

emprego da expressão referencial “tipo Net”, rapidamente disseminado e parodiado nas redes sociais e na internet de 

modo geral, bem como em diálogos informais e discursos humorísticos. Analisaremos os diálogos transcritos de três 

comerciais da empresa Net, exibidos em 2012. Os vídeos foram obtidos em www.youtube.com e as transcrições se-

guem as normas adotadas por Castilho e Preti (1986, p. 9-10). Como resultado de nosso estudo, concluímos que os 

sentidos construídos interativamente em torno da expressão “tipo Net”, usada em referência aos provedores, orientam 

argumentativamente o comercial em depreciação à qualidade da concorrência da empresa Net. Nesse sentido, “tipo 

Net” constitui um objeto de discurso posto na interlocução, mas de forma ainda instável, cuja estabilidade deverá ser 

construída/negociada no curso do diálogo, uma vez que “tipo” (no contexto) pode assumir várias nuanças semânti-
cas, que vão se definir ou apontar para uma definição no desenvolvimento do comercial. Além disso, observamos 

que nos turnos de fala o objeto de discurso “tipo Net” é sucessivamente recategorizado e progride textualmente por 

um procedimento meronímico de retomada, a partir do qual, acréscimos de sentido vão construir a sua estabilização, 

situada no contexto de sua ocorrência. Entendendo, portanto, que o sentido de um objeto de discurso não é resolvi-

damente pleno e anteriormente já dado ao discurso e que as referências são (re)elaboradas e transmitidas interativa-

mente, nossa aporte teórico situa-se principalmente em Mondada (2005), Mondada e Dubois (2003), Marcuschi 

(2007) e Koch (2008). 

A CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DO DOCENTE NA REVISTA CARTA CAPITAL 

Daniella Barbosa Buttler (CH) daniellabar@gmail.com 

 

Esta comunicação apresentará representações construídas sobre o professor, propagadas na reportagem de ca-

pa “Aula de Resistência” da revista Carta Capital, veiculada em 22 de maio de 2013. A decisão de nos atermos ao 
gênero reportagem justifica-se pelo fato de ele ter como característica o tratamento de temas atuais, de modo mais 

híbrido, objetivo e aprofundado. Para tanto, analisamos as marcas linguístico-discursivas que permitiram detectar 

quais as características desse profissional e do seu agir em situação de trabalho. O recorte do período justifica-se por 

este ser um período que nos aponta para um ofício em risco de extinção na sociedade contemporânea brasileira. Ali-

amos o interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2004, 2006, 2008) a conceitos sobre o trabalho do professor 

no domínio da ergonomia da atividade (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004; FAÏTA, 2004) e da clínica da atividade 

(CLOT, 2006). Os resultados nos mostraram um professor desgastado, esbaforido, inseguro, ameaçado, violentado, 

doente e sem apoio da coordenação, da direção, dos pais e dos alunos. 

A CONSTRUÇÃO DE UMA REDE SOCIAL ONLINE 

PARA APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Maria Aparecida Oliveira Moreira (UFF) aparecidamor@uol.com.br 

 

O objetivo do presente trabalho é descrever a experiência de uma professora de inglês da escola regular com a 

criação e manutenção de uma rede social online criada especificamente para a expansão das suas aulas presenciais. A 

rede, construída dentro da plataforma NING, tem sido mantida desde 2009 pela professora e tem contado com a par-

ticipação de alunos do 8º e 9º anos, os quais, ao mesmo tempo em que interagem com seus colegas, também contri-

buem para o conteúdo da rede. Além de possibilitar aos alunos o aprendizado da língua-alvo através de recursos mul-

timodais, um ambiente virtual de aprendizagem construído dentro de uma plataforma de rede social permite que se 

amplie o conceito de ensino e aprendizagem. Esse novo ambiente propicia o rompimento de alguns paradigmas edu-

cacionais como o conceito que delimita o espaço e o tempo de aprender e ensinar, assim como a demarcação dos pa-

peis dos atores no processo ensino-aprendizagem. Autonomia, interação e colaboração são características dessa nova 

modalidade de aprender, através da qual professor e alunos têm a oportunidade de exercer formas de interação distin-

tas daquelas a que estão habituados na sala de aula tradicional. Conceitos de comunidades de prática (WENGER, 
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1998) e comunidades de aprendizagem online (RHEINGOLD, 1993; PREECE, 2000; TAVARES, 2003; PALLOFF 

& PRATT, 2007) têm constituído a base teórica de tal iniciativa. 

A CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DO TEXTO JURÍDICO: 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE APROXIMAÇÃO OU DE DISTANCIAMENTO? 

Valdeciliana da Silva Ramos Andrade (FDV) valdeciliana@uol.com.br 

 

Este trabalho visa discutir a manifestação dialógica presente no discurso jurídico. Por entender que este domí-

nio discursivo utiliza de vários gêneros para se materializar (ANDRADE, 2008), este estudo preocupou-se em anali-

sar, por meio de amostragem não probabilística, os mecanismos e/ou as estratégias dialógicas, presentes em textos 

processuais (petição inicial e contestação) e em textos decisórios (sentença). À luz dos pressupostos de Bakhtin 

(2002, 2003), vê-se que o dialogismo é fundamental no processo de comunicação. Isso se dá bastante ênfase no âm-

bito do discurso jurídico, visto que a comunicação eficaz deve ser um dos objetivos precípuos deste tipo discursivo, 

pois todo cidadão deve ter acesso a seus direitos e ter conhecimento de todos os trâmites em que ele possa estar en-

volvido. Desde modo, a associação entre o contrato de comunicação de Charaudeau (1983, 1992, 2006), que identifi-

ca quem são os sujeitos do discurso, qual a finalidade comunicativa, quais as circunstâncias comunicacionais entre 
outros aspectos pertinentes para se entender a construção do discurso na realidade jurídica, e a concepção dialógica 

de Bakhtin permite verificar as diferentes manifestações dialógicas do discurso jurídico, que, muitas vezes, são utili-

zadas como estratégia argumentativa. Isso pode se dar com a conversa direta com o leitor como se houvesse uma rea-

lização interlocutiva, até mesmo com a utilização da clareza ou da opacidade, empregada, muitas vezes, como estra-

tégia discursiva que pode manter o diálogo (aproximação) ou o distanciamento. A partir deste estudo, é possível vis-

lumbrar uma infinidade de possibilidades discursivas, além de possibilitar que se entreveja, com mais clareza, as in-

tenções que perpassam o texto jurídico. 

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS PELO DISCURSO DE OUTREM: 

UM INSTRUMENTO DE ADESÃO NO DISCURSO TESTEMUNHAL PUBLICITÁRIO 

Vivian Pinto Riolo (UFES) vivianpriolo@yahoo.com.br 

 

Esta comunicação se propõe a observar como o discurso testemunhal publicitário tem investido no discurso de 
outrem como argumento de autoridade, em que o ethos do orador não se baseia em suas características morais ou de 

caráter, mas que se trata de uma construção discursiva que visa à adesão do auditório a um dado produto ou ideia. A 

mídia televisiva tem investido nessa estratégia a partir de peças publicitárias que se valem do gênero depoimento 

como um recurso discursivo que, aparentemente, tem um teor de veracidade, uma vez que depor ou testemunhar so-

bre algo pressupõe alguma experiência por parte do locutor. Com um discurso sempre positivo, dado o caráter da lin-

guagem publicitária que se apresenta através de argumentos de persuasão que visam a incitar à adesão e ao consumo, 

a legitimação daquele que enuncia a mensagem se dá com o recurso do discurso de autoridade mediado pelo discurso 

citado e que por nós será estudado pelo viés da teoria de Bakhtin (1929), na qual encontramos o princípio dialógico 

da linguagem que fundamenta como ocorre a construção desse tipo de discurso e que corrobora para a construção de 

um ethos discursivo. 

A CONTRUÇÃO DO ETHOS NAS REDES SOCIAS: DISCURSOS SOBRE LÍNGUA PORTUGUESA 

Nilmara Milena Gomes Maran (UFRR) nilmara_milena@hotmail.com 

Lourival Novais Néto (UFRR) lnneto@yahoo.com 

 

Com o advento das redes sociais, os relacionamentos interpessoais ultrapassaram as barreiras geográficas, 

possibilitando a união em grupos a partir de ideias, afinidades e finalidades em comum. É possível perceber nessas 

redes uma constituição imagética distinta da que antes fora construída a partir, apenas, do discurso e das ações do su-

jeito em seu cotidiano. Sendo assim, podemos dizer que a construção do ethos adquire novas possibilidades de elabo-

ração, à medida que, na internet, as barreiras geográficas e temporais inexistem. A partir da noção de ethos, cunhada 

por Maingueneau (2008), compreendida como a construção da imagem de si no discurso, este artigo objetiva analisar 

como os leitores da página “Língua Portuguesa” publicada no Facebook, constroem seu ethos a partir de fotos posta-

das no álbum “Nossa língua merece cuidados!”, onde são destacados letreiros, outdoors e placas com palavras consi-

deradas erradas pela norma culta. O intuito desse direcionamento é demonstrar como o conceito de ethos é pertinente 
para entender a situação do sujeito quando lhe é solicitado um discurso sobre língua no mundo virtual. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS NOVAS TENDÊNCIAS DA LINGUÍSTICA APLICADA 

NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Simony Ricci Coelho (UNIG) simonyricci@hotmail.com 

Mônica Saad Madeira (UNIG) monica.saad@bol.com.br 

 

O presente estudo busca analisar as relações entre o campo da linguística aplicada e o ensino da língua portu-

guesa, numa proposta interacionista em que poderá contribuir com o indivíduo quanto a sua aprendizagem e aos sa-

beres significativos, que constituem a prática docente. O objetivo desse estudo está direcionado aos alunos do curso 

de licenciatura de letras em processo de formação, que poderão necessitar dessas temáticas a serem discutidas, refe-

rente ao ensino da língua portuguesa. Mesmo existindo vários estudos sinalizando a língua portuguesa como uma 

disciplina difícil e cansativa, entretanto será a abordagem em linguística aplicada que irá proporcionar um novo 

olhar, pois nesta acredita-se que uma área científica por si não está resolvendo problemas de sua natureza, necessi-

tando buscar subsídios em outras áreas de estudos para dar a sua completude (MOITA LOPES, 1996). Daí é relevan-

te recorrer a linguística aplicada, tendo em vista que ela traz esclarecimentos de como ensinar uma língua a partir do 

ato comunicativo entre os interlocutores de forma interacionista. Nesta pesquisa, será realizado um estudo com fun-
damentação teórica sobre a linguística aplicada nessa nova tendência, focando o ensino da língua portuguesa à luz da 

linguística aplicada. 

A CRÍTICA TEXTUAL E A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NA POESIA DE CORA CORALINA 

Adriana Gomes Bezerra (UEG/SEDUC-GO) adrianagbezerra@hotmail.com 

 

A criação da escrita auxiliou o desenvolvimento da memória coletiva, surgiram-se então dois gêneros de me-

mória: uma referente à comemoração ou à celebração de um monumento comemorativo de um acontecimento memo-

rável; a outra referente ao documento escrito em um suporte destinado a esse propósito. Este material escrito repre-

senta a conservação de informações, propiciando a comunicação através do tempo e do espaço. Uma das reflexões 

que antecederam o século XXI e permanece até a presente data é a importância da preservação da memória cultural e 

do patrimônio histórico. Desde o final de 1980, especificamente no campo literário, essa preocupação cresceu inega-

velmente despertando o interesse de instituições públicas e privadas pelo destino de acervos de escritores, sob a 
guarda de museu, de arquivos públicos e privado, bibliotecas e outras instituições. A crítica textual, através de seus 

estudos vem recuperando parte dessa história quer seja ela referente à cultura de uma sociedade que seja relativa à 

língua em que o texto foi escrito. O levantamento, a seleção e a edição crítica de textos de autores vilaboenses bem 

como a edição semidiplomática de documentos que se encontram em acervos públicos e privados representa um ato 

de preservação do patrimônio literário, cultural e linguístico da cidade de Goiás, hoje Patrimônio Cultural da Huma-

nidade, e consequentemente do Brasil. O presente trabalho é um recorte de um projeto maior e tem como premissa a 

constituição de dois poemas da poetisa Cora Coralina a partir da edição semidiplomática dos mesmos, com o intuito 

de apresentar a genuinidade das obras, assim como a conservação de documentos. 

A DERIVAÇÃO E SEUS SUBTIPOS: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Vito Cesar de Oliveira Manzolillo (UFF) cesarmanz@globo.com 

 

No âmbito dos estudos morfológicos, a análise dos chamados processos de formação de palavras constitui as-

sunto de grande relevância. Seja numa perspectiva mais estática (itens lexicais já constituídos), seja numa abordagem 

mais dinâmica (unidades léxicas de caráter neológico), o tema vem despertando grande interesse dos autores ao lon-

go do tempo. Nesse campo, a derivação, que pode ser sucintamente definida como o acréscimo de afixo(s) a uma ba-

se, merece atenção especial. Como se sabe, na esfera dos estudos linguísticos, nem sempre os autores apresentam a 

mesma opinião acerca dos fatos analisados. Assim, a realização de um estudo comparativo entre autores relativamen-

te à derivação e aos seus subtipos (prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria) é o que se pretende com 

este minicurso. 
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A DESCONSTRUÇÃO POÉTICA E MUSICAL DE UMA IDENTIDADE: 

DUQUE DE CAXIAS – DA VIOLÊNCIA À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Monica Cristina Celano Cavalcante (UNIGRANRIO) rio129983@oi.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 

 

Este artigo intenta refletir acerca da identidade social e cultural do município de Duque de Caxias, dando ên-

fase à problemática do estigma de cidade violenta, adquirida – principalmente, na década de 70, pelas repercussões, 

dentre outras, das “desovas de cadáveres” que supostamente ocorriam no local, –, em contraposição à identidade atu-

al. Pretende-se, portanto desconstruir o perfil negativo, entendendo que, na contemporaneidade o município vem se 

modificando, implementando políticas culturais e educacionais sérias, preocupando-se com a cultura local, dando ên-

fase às novas tecnologias e voltando-se para o contexto da informação. É sobre esse contexto informacional que o 

trabalho concentrará sua atenção. Para realizar o paralelo entre passado e futuro identitário, partir-se-á das análises 

das letras do samba “Reunião de Bacana” dos Originais do Samba e do hino do município de Duque de Caxias. A 

metodologia aplicada será qualitativa com análises críticas de documentários, artigos de opinião, letras de música e 

referências bibliográficas. O referencial teórico será pautado nos estudos sobre identidade de Zigmunt Bauman e 
Stuart Hall. 

A DIDATIZAÇÃO DO ENSINO DE GÊNERO NO ENSINO MÉDIO 

Elane de Jesus Santos (UFRB) lanemorena22@hotmail.com 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

A forma como o professor realiza suas atividades em sala de aula é de suma importância para a apreensão do 

conhecimento por parte dos alunos, porque para o aluno ter uma aprendizagem significativa e necessário que ele te-

nha professores com praticas didáticas diversificadas e que não centralize suas atividades em sala de aula em estudar 

apenas um tipo de gênero. “Considerando que os gêneros independem de decisões individuais e não são facilmente 

manipuláveis” (MARCUSCHI, 2007), surge a inquietação de investigar como têm sido trabalhado os gêneros textu-

ais na sala de aula. Para tanto, será feita entrevista com professores do ensino médio, a fim de identificar as dificul-

dades dos alunos na produção e no reconhecimento dos gêneros a serem trabalhados, bem como analisar as metodo-
logias utilizada pelo professor, no momento em que está trabalhando os gêneros textuais em sala de aula, visto que os 

gêneros não devem ser trabalhados apenas com a finalidade de analisar as questões gramaticais, deve-se também ana-

lisar o contexto social. “Partindo do pressuposto básico de que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por 

gênero, assim como é impossível de comunicar verbalmente a não ser por um algum texto” (MARCUSCHI, 2007), 

fica claro a importância de estudar os gêneros textuais, porque fazem parte da nossa vida, pois o mesmo apresenta ca-

racterísticas sociocomunicativas, e assim podemos dizer são modelos comunicativos. Assim, pode-se perceber que a 

forma como o professor trabalha os gêneros textuais em sala de aula precisa ser mais dinâmico, algo para além da sa-

la de aula, pois os discentes sentem a necessidade de que as atividades realizadas na escola possam estar em conso-

nância com as suas práticas diárias de comunicação oral e escrita. 

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA MÍDIA ON LINE: 

UMA ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DIVULGATIVOS NOS SITES G1 E HYPESCIENCE 

Wilma Maria Pereira (UFV) wilmawmp@yahoo.com.br 

 

Um dado marcante no atual processo de circulação da informação científica na sociedade moderna é o trata-

mento dado a essas informações visando a alcançar um determinado público. Quando se trata do conhecimento cien-

tífico essa especificidade torna-se ainda mais acentuada devido às diferentes situações que caracterizam os meios de 

comunicação e o universo dos discursos da ciência. Por isso, o enunciador que tenciona divulgar uma informação pa-

ra o grande público deve compreender, analisar e explicar o discurso das ciências ressaltando aqueles conhecimentos 

que respondam às necessidades cognitivas e sociais do público geral. Nesse sentido, a difusão da ciência implica 

procedimentos de transformação/reformulação do conhecimento científico para o texto midiático com o intuito de 

tornar as informações mais acessíveis para seus leitores. Para fins analíticos, neste trabalho buscou-se estabelecer um 

diálogo entre os postulados teórico-metodológicos da análise do discurso de divulgação científica e a proposta de 

conceituação das estratégias argumentativas sugerida por Olbrechts-Tyteca (1996) com o objetivo de analisar o em-
prego das estratégias de divulgação científica e das estratégias argumentativas nos textos midiáticos de divulgação a 

fim de verificar o funcionamento desses procedimentos discursivos na constituição do sentido dos textos divulgativos 

mailto:rio129983@oi.com.br
mailto:professorifrazao@uol.com.br
mailto:lanemorena22@hotmail.com
mailto:geicosta@ig.com.br
mailto:wilmawmp@yahoo.com.br


 XVII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA  17 

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013 

nas mídias on-line G1 e Hypescience. Após a análise do corpus, verificou-se que o site G1 buscou divulgar a infor-

mação de forma mais objetiva e científica, ao passo que o site Hypescience lançou mão de modalizadores argumenta-

tivos com o intuito de orientar o leitor para determinada interpretação dos conteúdos divulgados. Assim, é possível 

observar que o processo de reformulação não se configura como uma simples tradução, pois além de atender à neces-
sidade de democratização do conhecimento científico, os textos divulgativos podem ser determinantes para conven-

cer sobre a validade e relevância de um conhecimento. 

A DIVULGAÇÃO DO TEXTO CIENTÍFICO NA UNIVERSIDADE: 

DIFICULDADES E POSSIBILIDADES DOCENTES E DISCENTES EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Arlinda Cantero Dorsa (UCDB) acdorsa@uol.com.br 

Renata Giovana Rech (UCDB) 

 

A universidade é o local mais propício para a produção e sistematização do conhecimento, no entanto a pro-

dução que circula no ambiente acadêmico exige o domínio de competências comunicativas, gramaticais e textuais. 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural, Direitos e Diversidades. Liga-se ao 

projeto que tem como título: Da elaboração do texto na universidade à divulgação científica: caminhos percorridos e 
a percorrer formado por professores-pesquisadores e acadêmicos em iniciação científica, ao qual a pesquisadora está 

inserida. Tem por tema investigar em uma universidade privada confessional como têm ocorrido ao longo dos últi-

mos cinco anos, as pesquisas ligadas à iniciação cientifica por parte dos alunos, a linguagem científica utilizada as-

sim como as dificuldades e possibilidades oriundas. Objetiva analisar a formação docente na relação professor-aluno 

na prática pedagógica voltada à produção textual na IC. Tem-se por hipótese que os textos científicos precisam ser 

escritos com muito rigor, para serem aceitos nos meios de difusão especializados como revistas e anais de eventos 

científicos, assim como na elaboração de artigos publicados em revistas especializadas. Trazendo esta questão para 

um espaço específico – a iniciação científica –PIBIC pode-se dizer que muitos dos textos elaborados rompem com 

requisitos relativos à textualidade e essa ruptura tem como causa motivadora não a intencionalidade e sim o desco-

nhecimento dos requisitos textuais e formais, cabe então aos professores pesquisadores procurarem dirimir esta difi-

culdade discente com um trabalho de produção textual ao longo do processo. 

A DOMESTICAÇÃO NA TRADUÇÃO DE PERFECT STRANGERS 

Ivone Lino de Barros (UFES) barrosivone@hotmail.com 

 

A proposta desta comunicação é cotejar as estratégias de domesticação e estrangeirização (VENUTTI, 2002) 

no processo de tradução de trechos do seriado Perfect Strangers, que foi ao ar no Brasil a partir da segunda metade da 

década de 80. Traduzir textos humorísticos constitui um desafio para o tradutor, uma vez que é necessário considerar 

questões culturais, contextuais e ambiguidades existentes na língua de partida e na língua de chegada. Nesse sentido, 

pretende-se estudar as duas estratégias visando a aplicabilidade na prática da tradução. Evidenciamos que a domesti-

cação é uma importante estratégia de tradução do humor, pois contribui para a inteligibilidade do texto e ainda possi-

bilita o autorreconhecimento do leitor na tradução, cooperando eficazmente com o objetivo final: o riso. A estrangei-

rização, por outro lado, viabiliza a inserção no ambiente de origem do texto, criando um diálogo intercultural. Enten-

demos que investigar as estratégias envolvidas nos processos de tradução é essencial para promover reflexões sobre a 
forma como a tradução é feita hoje e, a partir dessas reflexões, indicar novos caminhos para a prática tradutória. 

A ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA E O LIVRO DIDÁTICO 

Bonfim Queiroz Lima Pereira (UFT) bonfimql@hotmail.com 

Márcio Araújo de Melo (UFT) 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas considerações a respeito do processo de escolari-

zação da literatura; processo esse que por vezes é questionado e que destoa, em vários momentos, dos objetivos que 

espera alcançar. O que propomos aqui é refletir sobre a importância do ensino de literatura para a formação de leito-

res literários, principalmente no ensino médio, pois será para muitos estudantes o último contato sistemático com tal 

disciplina. Nosso interesse em investigar o referido assunto se justifica pela tentativa de contribuir com os debates a 

respeito do uso de textos literários e dos livros didáticos de português no ensino de literatura, práticas estas norteadas 

por relações muito complexas, que carecem de estudos, reflexões e discussões. Pretende-se ainda, para melhor com-
preender o espaço da literatura no ensino escolar, levantar alguns conceitos e orientações para o ensino de literatura 
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nos documentos oficiais como os Parâmetros e Orientações Curriculares Nacionais dentre outros. Articulando tais 

reflexões em dois momentos: primeiro levantaremos considerações a respeito do termo letramento e sua aplicabilida-

de no campo dos estudos literários e depois abordaremos algumas considerações a respeito da escolarização da litera-

tura e o papel do livro didático de língua portuguesa nesse processo de ensino. 

A ESCRITA DE SI NA PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA 

Maria Neurielli Figueiredo Cardoso (UFC) neuriellifc@gmail.com 

Sandra Maia-Vasconcelos (UFC) 

Samuel Freitas Holanda (UFC) 

 

Para apresentar-se como autor, o sujeito precisa assumir diante das instituições acadêmicas, tendo em vista 

que a própria autoria já compõe uma função institucionalizada, o papel social que se constitui a partir de sua relação 

com a linguagem e o mundo, imprimindo significações coerentes e dando sentido aos fatos que enuncia. Os sujeitos 

constituem-se autor por meio de marcas, que se materializam nos elementos lexicais, como: verbos de dizer que in-

troduzem os discursos diretos, formas pronominais de primeira ou de terceira pessoa, expressões valorativas; bem 

como a partir de posicionamentos do eu-autor. Portanto, neste trabalho tivemos como objetivo analisar a emergência 
da escrita de si em textos acadêmicos por meio destas marcas. Como aporte teóricos utilizamos Barthes (1973), Fou-

cault (2009) e Pluvinet (2012). A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, pois acredita-se que o uso de do-

cumentos para compor uma pesquisa é muito importante e às vezes mal explorados. Nossas análises corresponderam 

às hipóteses levantadas de que haveria um momento em que o autor deste texto emerge e se apresenta por meio de 

marcas linguísticas no seu discurso. 

A ESCRITA NA ESCOLA: TEORIA E PRÁTICA 

Doris de Almeida Soares (EN) dorissoares@terra.com.br 

 

O minicurso tem como objetivo apresentar fundamentos teóricos e discutir questões práticas ligadas a uma ta-

refa docente que, na maioria das vezes, é difícil: ajudar os alunos a escreverem melhor. Durante o minicurso, os par-

ticipantes terão a oportunidade de se engajar em atividades de reflexão sobre os seguintes assuntos: a) as diversas 

abordagens para o ensino da escrita, b) a importância do feedback e as suas várias formas, e c) os papéis do profes-
sor, dos alunos e da interação em sala de aula para o bom andamento do estágio de pós-escrita. Haverá, também, uma 

parte prática na qual será apresentada uma sequência didática que encoraja a exploração de formas alternativas para a 

correção tradicional com a caneta vermelha. O minicurso será ministrado pela autora do livro Produção e revisão 

textual: um guia para professores de português e de línguas estrangeiras, publicado pela Editora Vozes em 2009. 

A ESCRITA NO FACEBOOK: 

UMA ANÁLISE DE ACORDO COM O GRAU DE ESCOLARIDADE DO INTERNAUTA 

Paulo Sérgio Cerqueira Nogueira Junior pscnjr@gmail.com 

Amanda Almeida de Jesus 

Andréia Teixeira Mota 

Tainan Oliveira Santos 

 

A internet vem cada vez mais atraindo novos usuários que a utilizam com finalidades distintas. Pierre Lévy 

(1993) define o ambiente cibernético como um terreno onde a humanidade está trabalhando hoje, para o autor é um 

novo espaço de interação social que abrange outros meios de comunicação, como o da oralidade, da escrita e da in-

formática. Dentre essas finalidades, estão as redes sociais, que possibilitam a interação com outras pessoas. O face-

book, rede social de grande influência nos tempos atuais, engloba pessoas de diferentes idades, níveis sociais e graus 

de escolaridade. Por ser uma rede democrática, possibilita que o internauta poste o que está pensando, compartilhe 

links que julgue importantes, dentre outras muitas funções. Na internet em geral, é comum que os internautas usem 

uma linguagem característica, onde o que mais se encontra são as abreviações que permitem que a comunicação se 

dê de forma mais rápida e eficiente. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho objetiva-se em analisar a escrita 

no facebook de diferentes usuários de acordo com seu nível de escolaridade. Para tanto, observou-se por uma semana 

a timeline, linha do tempo, de pessoas de seis usuários pertencentes a três grupos de escolaridade diferentes: dois 

alunos do ensino médio, dois alunos de graduação e dois professores universitários, além da análise de diálogos des-
sas pessoas no bate-papo da rede. Após analisar os dados encontrados, a conclusão que chegou-se é de que os gradu-
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andos são os que demonstram maior preocupação com a escrita, cometendo menos desvios gráficos, e fazendo uso 

das abreviações com menos intensidade. 

A EVOLUÇÃO E REVOLUÇÃO DA ESCRITA UM ESTUDO COMPARATIVO 

Rosimeri Claudiano da Costa (UNIGRANRIO) roosi@ig.com.br 
Renato da Silva (UNIGRANRIO) 

 

Este artigo faz um relato analítico sobre a importância da escrita para a evolução humana, além dos reflexos 

de sua evolução histórica de forma retrospectiva. Além disso, são citados os efeitos da revolução do pós-papel e co-

mo utilizamos os recursos tecnológicos textuais. Não seria possível deixar de citar como os programas educacionais 

são diretamente ligados à escrita e como os países latino-americanos estão trabalhando em prol da obtenção dos me-

lhores resultados da aplicação da escrita para o desenvolvimento do processo de aprendizagem dos estudantes. Dessa 

forma, pretende-se destacar alguns dos principais fatores que estão relacionados às práticas da escrita como atividade 

não só de registro da evolução humana em seu passado, mas também em seu futuro. 

A FACE HUMANA DO TEXTO: 

UM ESTUDO DAS VARIANTES EM TRÊS SONETOS DE EULÁLIO MOTTA 

Patrício Nunes Barreiros (UEFS) patriciobarreiros@hotmail.com 

 

No conjunto da obra poética do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta, os sonetos favorecem o estudo das 

variantes por conservarem diversos testemunhos autógrafos, preservados no acervo do escritor. Desse modo, apre-

senta-se um estudo das variantes em três sonetos: Revés (1926), Aquela árvore (1928) e Vi-te pequena (1928), com o 

objetivo de perceber as diversas faces do autor que se manifestam nos testemunhos autógrafos. Nesse estudo, desta-

ca-se ainda a importância de edições crítico-genéticas para enriquecer a leitura da obra de Eulálio Motta. 

A FALA DE ARCOS (MG) E SEUS ASPECTOS SOCIOGEOLINGUÍSTICOS: 

UMA PERSPECTIVA DIALETOLÓGICA 

Danilo Araujo de Souza (UFOP) araujosdanilo@gmail.com 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) cleziorob@gmail.com 

 

Elaborar estudos que dizem respeito à língua e, especificamente, à fala, um tema também político, é impossí-

vel sem a ligação direta com o ser humano que, por sua vez é um “animal político”. Portanto, este trabalho não é ex-

clusivamente uma discussão acadêmica, pois aborda uma conjuntura em âmbitos mais amplos. Assim como não se 

pode negar a grande influência da língua sobre a visão de mundo dos seus falantes, não se pode negar a influência do 

meio físico e do contexto cultural sobre a língua. Elaborar um estudo lexical de caráter descritivo da fala do municí-

pio de Arcos (MG) é o objetivo geral deste estudo, sendo que, especificamente, se propõe a: i) elaborar uma base de 

dados semântico-lexicais do município de Arcos (MG); ii) fazer o tratamento dos dados semântico-lexicais, mostran-

do quantitativamente as incidências das variações; iii) registrar e documentar todas as variantes em cartas lexicais. A 

fundamentação básica do estudo na dialetologia e na geolinguística permite a reconstituição da história de palavras, 

de suas vias de difusão, de flexões, de agrupamentos sintáticos e de antigas camadas da língua, segundo a repartição 

dos tipos geográficos atuais. Esse resgate se torna possível por meio da aplicação de um questionário previamente 
elaborado a determinados sujeitos e pela elaboração de cartas, onde as respostas são registradas e pelas quais pode-

remos, então, obter o mapeamento das variantes linguísticas, segundo as orientações do projeto do Atlas Linguístico 

do Brasil (ALiB). Os resultados parciais desta pesquisa constatam que, desde a origem do município de Arcos, al-

guns itens nos remetem a uma reflexão sobre que fatores influenciaram a fala e a norma linguística em voga atual-

mente no município. 
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A FONOLOGIA DA LIBRAS: 

UMA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FONOLÓGICOS NA REALIZAÇÃO DE NOVE SINAIS 

POR UM ALUNO DO III SEMESTRE DO CURSO LETRAS/LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA 

DE AMARGOSA 

Adriana Mendes Andrade (UFRB) drikamajc@hotmail.com 

Joseni Silva Santos (UFRB) 

 

Partindo do pressuposto de que o usuário da língua brasileira de sinais em Amargosa não faz uso correto dos 

parâmetros fonológicos dela, é que se analisará a marcação de alguns parâmetros, a partir da realização de nove si-

nais por um aluno do III semestre do curso Letras/Libras/Língua Estrangeira de Amargosa, porque é necessário aos 

futuros docentes de libras conhecer a importância da realização correta dos parâmetros, pois a sua marcação inade-

quada muda todo o significado da palavra, comprometendo a comunicação do surdo. Os sinais foram analisados se-

gundo a perspectiva dos estudos realizados por Quadros, (2004, p. 47), quando informa que “a tarefa da fonologia 

para as línguas de sinais é determinar quais são as unidades mínimas que formam os sinais, e estabelecer quais são os 

padrões possíveis de combinação entre essas unidades”, e também sobre as contribuições de Capovilla, quando pro-
põe um estudo específico sobre os parâmetros fonológicos da libras, a configuração de mão, movimento, orientação 

de mão, ponto de articulação e expressão não manual. A maioria dos sinais não contempla corretamente todos os pa-

râmetros fonológicos que compõe a sinalização de certas palavras. Tal dificuldade deve ocorrer por causa do conhe-

cimento insuficiente da estrutura da libras, pois os estudos na área ainda são recentes e porque, em Amargosa, não 

existe uma grande comunidade usuária dessa língua. Ainda não foi implantado o componente libras nos ambientes 

escolares como meio de garantir o seu conhecimento. Isto evidencia a necessidade de estudos linguísticos da libras 

para garantir a eficiência de seu uso, porque ela possui sua estrutura linguística própria, constituindo-se uma língua 

autossuficiente, capaz de transmitir qualquer informação. 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID 

NA INSERÇÃO DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Camila Fernandes dos Santos (UFRB) miloknandes@hotmail.com 

Robevaldo Correia dos Santos (UFRB) bem_fsa@hotmail.com 

 

A inexistência da literatura enquanto disciplina no currículo escolar da rede básica de ensino é uma das prin-

cipais dificuldades encontrada pelo professor de língua portuguesa para realizar atividades literárias com os alunos. 

Desprestigiada na escola e relegada a mero instrumento metodológico, a literatura se encontra em desuso. Assim, nos 

deparamos com os seguintes problemas: como trabalhar a literatura enquanto produção humana e cultural? Como 

formar o profissional para o ensino literário? Como despertar o interesse dos alunos, no ensino básico, pelo objeto de 

estudo: o livro? A principal dificuldade para o ensino literário é a ausência do espaço da literatura no currículo esco-

lar, associado ao imediatismo pragmático. A literatura é lecionada muitas vezes a partir dos esquemas de biografias 

de autores, escolas literárias e para comprovação de regras gramaticais, perdendo de vista o que mais lhe interessa: o 

livro e seus desdobramentos como produção cultural. Nosso objetivo é mostrar a importância do Programa Instituci-

onal de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, no processo de formação docente dos alunos do curso de Letras da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e suas contribuições para a inserção da literatura no ensino fundamen-

tal II. Sua importância na formação humana justifica e autoriza as discussões aqui apresentadas. Este trabalho, que 

tem como aporte teórico: Todorov (2009), nos estudos sobre o desaparecimento da literatura no meio acadêmico; 

Compagnon (1999) e Perrone-Moisés (2006), apresentando resultados a partir de questionários propostos a professo-

res da escola-campo. Assim, o PIBID através do subprojeto em Literatura do curso de Letras-Libras-Língua Estran-

geira da UFRB, visa promover intervenções nas escolas de ensino fundamental em Amargosa (BA), considerando o 

resultado obtido com os questionários supracitados. 

A GRALHA SOBERBA E O PAVÃO (FEDRO): UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA DO SUJEITO 

Miguél Eugenio Almeida (UEMS) mealmeida_99@yahoo.com.br 

 

Basicamente, nesta análise, verificamos as diferentes modalidades semióticas do sujeito gralha e do sujeito 

pavão. Para tanto, o referencial teórico principal está em Greimas & Courtes. Nessa fábula de Fedro, investigamos as 
diferentes modalidades predicadas do querer-ser, querer-poder e querer-fazer implicadas ao sujeito gralha; e, ainda, 

tratamos das modalidades, em questão, predicadas do querer-poder e do querer-desfazer pertinentes ao sujeito pavão. 

mailto:drikamajc@hotmail.com
mailto:miloknandes@hotmail.com
mailto:bem_fsa@hotmail.com
mailto:mealmeida_99@yahoo.com.br


 XVII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA  21 

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013 

A GRAMÁTICA NORMATIVA E SEUS ENTRAVES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA PARA O TRABALHO DOCENTE 

Rafael Ferreira Figueira (FAETERJ) karinadetogne@ig.com.br 

Camira da Silva Ferreira (FAETERJ) 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os entraves que o ensino de gramática tem provocado na 

escola, já que a tradição gramatical orienta um trabalho normativizador da língua, em busca de homogeneizar o idi-

oma, deixando de levar em consideração os aspectos de variação da língua, sobretudo em sua perspectiva oral. As-

sim, é visível que as instituições escolares impõem a gramática normativa como verdade “absoluta”, e transferem aos 

alunos/ usuários da língua uma visão excludente no que diz respeito ao uso da linguagem. Pretende-se buscar cami-

nhos reflexivos de orientação do trabalho docente, com base na concepção de educação linguística, visando que o 

aluno adquira acessibilidade às diversas formas de comunicação oral e escrita em diferentes situações discursivas. 

Dessa forma, a escola, enquanto instituição social, deve empreender um ensino, no qual, a bagagem linguística do 

aluno seja ampliada, além de se levar em conta as diferentes circunstâncias comunicativas das quais se valerá o falan-

te. Nesse sentido, espera-se que os estudos linguísticos possam contaminar a mente dos professores, para que eles 
possam pensar a língua como dinâmica e flexível, um sistema vivo, passível de mudanças e constantes pressões de 

uso. 

A HISTÓRIA POR TRÁS DA “EXPRESIÓN AMERICANA” DE LEZAMA LIMA 

Eliane Terezinha Piccolotto (UTP) elianet.arruda@hotmail.com 

Esperanza Diaz (UTP) 

 

José Lezama Lima (1910), uma das figuras mais influentes da literatura latino-americana, estruturou um sis-

tema poético do mundo sem se importar com a dificuldade que a sua leitura causava a todos os leitores: tentou expli-

car o conhecimento do mundo sobre um novo prisma. Durante este percurso logrou desvendar um novo ser nascido 

da obscuridade, criou um sistema para explicar o mundo através de metáforas e, principalmente, através de imagens. 

Para ele a imagem é a realidade do mundo invisível. Em janeiro de 1957 José Lezama Lima pronunciou, no Centro 

de Altos Estudios do Instituto Nacional de La Habana, cinco conferências que se integraram em seu livro “A Expres-
são Americana”. Nesta apresentação, será analisada a última conferência “Sumas Críticas do Americano”, com o que 

faremos uma comparação de alguns momentos históricos durante o período da colonização da América Latina, em 

especial, Cuba. Será abordado o Novo Mundo diante do Velho, como ele era e como isto causou grande sofrimento à 

América Latina, suprimindo parte de sua identidade cultural. Isto se fará, centrando-se no pensamento de Lezama e 

numa possibilidade de construir respostas para perguntas como: O que é a América Latina? Quem são os latino-

americanos? Além de outros aspectos relevantes a estes eventos. 

A IDENTIDADE DOS FUNKEIROS DA BAIXADA FLUMINENSE 

REFLETIDA NA LINGUAGEM MUSICAL 

Patricia Luisa Nogueira Rangel (UNIGRANRIO) rangelluisa@ig.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Felix (UNIGRANRIO) professorfrazão@uol.com.br 

 

A questão da identidade, atualmente, vem despertando a atenção de estudiosos do campo social. Nesse con-

texto, consideraremos os pontos de vista de alguns deles, como Bauman (2005) e Hall (2001). Dessa forma, o presen-

te artigo abordará sobre a construção da identidade dos funqueiros, especialmente, da baixada fluminense, à luz do 

estado de liquidez do mundo moderno e globalizado, refletida na linguagem musical. Ponderaremos sobre o uso des-

sa linguagem, que nos acompanha desde a infância, e como ela permite aproximação entre os membros de um mes-

mo grupo e outros que se encontram externamente, mas que se simpatizam pelo gênero. Além da integração e socia-

lização, a linguagem musical, também, exerce a função, através de seu lado lúdico, de conhecimento de um mundo 

marginalizado que é exposto nas letras. Portanto, estaremos abordando o contexto histórico em que se deu o movi-

mento cultural funk e como a linguagem musical se relaciona, através do meio midiático e tecnológico, com o mundo 

globalizado, associado ao consumismo. 
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A IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO MÍNIMO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA BÁSICA 

SOB UMA NOVA PERSPECTIVA 

Marcia Arruda Cunha Pereira (UFF) arruda.marcia@hotmail.com.br 

Mônica de Souza Coimbra (UFF) coimbra.nit@gmail.com 
Suellen Nascimento (UFF) suellenrrj@hotmail.com 

Carla Jacqueline Vianna Pereira (UFF) carlajac@oi.com.br 

 

Este trabalho visa apresentar os mecanismos que um grupo de professoras da rede pública de ensino encon-

trou para viabilizar a concretização dos conteúdos propostos pelo currículo mínimo, documento que busca estabele-

cer uma base comum para o planejamento dos professores das diferentes disciplinas de toda a rede estadual de ensi-

no. As professoras – integrantes da primeira edição do Programa de Residência Docente (Colégio Pedro II /2012) – 

irão relatar como as observações realizadas durante o programa culminaram na elaboração de materiais didáticos que 

acompanham os gêneros discursivos utilizados como eixos temáticos para o currículo mínimo. Como aporte teórico 

recorre-se a Luiz Antônio Marcuschi (2002), para quem “os gêneros textuais são fenômenos históricos, profunda-

mente vinculados à vida cultural e social”. Partindo do entendimento do ensino de línguas estrangeiras como instru-
mento de formação crítica, os materiais produzidos se propõem a suplementar as lacunas existentes entre os objetivos 

propostos pelo currículo mínimo e os materiais existentes nos livros didáticos disponibilizados pelo PNLD. As etapas 

de execução do projeto serão descritas para que o ouvinte possa melhor compreender de que forma as reflexões acer-

ca de vivências docentes em diferentes contextos educacionais promoveram um intercâmbio de experiências a partir 

do qual foram evidenciadas novas possibilidades de ensino, ainda que resguardadas as especificidades e limitações 

das diferentes realidades de atuação. Por fim, será feita uma avaliação de modo como parcerias que seguem um mo-

delo colaborativo de trabalho interinstitucional podem servir ao propósito de disseminar práticas de atuação bem su-

cedidas e gerar novas práticas que venham a enriquecer o fazer pedagógico das partes envolvidas. 

A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO NA PRÁTICA DOCENTE 

Adriana Gomes Bezerra (SEDUC-GO/UEG) adrianagbezerra@hotmail.com 

 

A proposta que este estudo desenvolveu esteve orientada na importância de se discutir os processos de letra-
mento e alfabetização como processos complexos que embora distintos são interdependentes, caminham juntos, in-

dissociáveis, não podendo assim, haver uma dicotomia entre ambos. A finalidade primeira desse trabalho é ressaltar 

a relevância de ambos serem abordados no ensino aprendizagem da língua materna, tanto do ensino fundamental 

quanto médio de uma escola da rede pública estadual da cidade de Goiás. O método de pesquisa utilizado pelos alu-

nos da disciplina de Orientação e Estágio Supervisionado do terceiro ano do curso de Letras da Universidade Estadu-

al de Goiás – Unidade Universitária de Goiás, foi a de coletas de dados nas visitas feitas nas etapas de observação e 

participação da referida disciplina, utilizando a abordagem qualitativa e os princípios metodológicos da pesquisa et-

nográfica. A análise dos dados coletados e o resultado das atividades realizadas nessas visitas serão apresentadas des-

tacando a transposição didática alicerçada em uma prática docente que privilegie a prática do letramento aliada à al-

fabetização. Para tanto a coleta de dados lançou mão dos instrumentos de roteiro de entrevista, roteiro de observação 

e questionário. As técnicas utilizadas foram a entrevistas com as professoras regentes e a observação não participante 
em sala de aula. A análise dos dados se procedeu levando em consideração a formação dos docentes e suas concep-

ções acerca da alfabetização e letramento, o planejamento das aulas, a elaboração do material didático, a contextuali-

zação, a interdisciplinaridade e a transposição didática utilizadas. Os dados levantados e os resultados obtidos com 

essa pesquisa servirão para orientar na formação dos novos docentes. 

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E DA LEITURA EM VOZ ALTA 

PARA CRIANÇAS EM FASE DE ALFABETIZAÇÃO 

Gabriela Duarte Cunha Machado (FEUC) gabidc@oi.com.br 

 

Este artigo pretende estudar a importância da leitura em voz alta para os alunos em fase de alfabetização, ofe-

recer sugestões aos professores e ainda apresentar uma experiência bem sucedida que pode ajudar os colegas interes-

sados nessa prática. Muitos especialistas afirmam que a leitura em voz alta deve fazer parte da vida da criança desde 

muito cedo, quando ela ainda nem compreende tudo o que falamos. Sendo assim, a formação de um leitor seria tarefa 
incialmente dos pais, ou seja, ler desde o berço seria o ideal. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria das cri-

anças brasileiras, geralmente, essas crianças só começam a ter contato com a leitura e com os livros quando iniciam a 
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vida escolar. É por isso, que o professor tem um papel primordial na formação de leitores, e, a leitura em voz alta é 

uma excelente opção para quem pretende apresentar a leitura de forma prazerosa e ainda despertar a vontade de 

aprender a ler nos pequeninos. Essa atividade permite também que o aluno conheça obras e autores, proporciona pra-

zer e emoções e troca de ideias em grupo e ainda possibilita que as crianças participem de leituras de obras que elas 
ainda não teriam autonomia para ler sozinhas. Entre as várias sugestões, está a leitura de clássicos, como, por exem-

plo, Monteiro Lobato, que pode ser lido em capítulos. A experiência bem sucedida que é relatada trata justamente da 

leitura integral de uma obra de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, feita com uma turma de 2º ano de uma es-

cola púbica do Rio de Janeiro. 

A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO ORAL NO CONTEXTO DE LEITURA EM SALA DE AULA 

Angélica Torres Vilar de Farias (UFPB) andreatvilar@gmail.com 

 

É função da escola, estimular no aluno o gosto e o prazer da leitura. Desde a educação infantil, a criança deve 

ter oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem de leitura e escrita de maneira atraente e prazerosa e signi-

ficativa. Para tanto, um ferramenta importante que pode auxiliar nesse processo é a contação de histórias em sala de 

aula. A contação de histórias permite uma interação entre contador e ouvinte, propiciando a recomposição de valores 
oriundos de experiências coletivas que, por vezes, se perdem na aceleração da vida moderna. Assim, é necessário que 

o professor alfabetizador privilegie os aspectos ligados à oralidade no processo de construção da escrita, uma vez que 

esta última possui certas peculiaridades que envolvem o conhecimento linguístico, o uso da fala e sua relação com a 

escrita. É imprescindível que esses professores desenvolvam uma alfabetização mais democrática, garantindo que as 

crianças oriundas de classes populares se apropriem da linguagem escrita e ampliem seus conhecimentos acerca da 

língua oral e saibam utilizá-la nos mais variados contextos sociais. Nesse sentido, a sociolinguística interacional se 

reveste de grande importância no processo educacional, tendo em vista que a verdadeira natureza da linguagem é a 

interação socioverbal, e que as interações são pois, a base da comunicação humana. Este artigo é constituído de uma 

revisão teórica em que se pretende situar e destacar a importância da interação oral no contexto de leitura em sala de 

aula. Acredita-se que a sociolinguística é de suma importância e pode auxiliar o docente alfabetizador em sua princi-

pal tarefa, o ensino da língua materna. Para tanto, nessas discussões, serão tomados como apoio teórico: Bakhtin, 

Bortoni-Ricardo, Goffman e Soares, dentre outros. 

A IMPORTÂNCIA DE FATORES CONTEXTUAIS NA MÚSICA PAIS E FILHOS 

DA LEGIÃO URBANA 

Elys Corrêa Thompson (UFES) elysct1@hotmail.com 

Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br 

 

A pesquisa proposta pretende, tendo como base a teoria da relevância (SPERBER & WILSON, 1986), anali-

sar a música “Pais e Filhos”, da banda Legião Urbana. Sabe-se que o cantor/compositor, Renato Russo, sempre se re-

feriu à sua própria vida, aos próprios problemas e também aos problemas do país. Deste modo, percebe-se, então, 

que a interpretação que as pessoas podem fazer sobre as músicas da banda podem não corresponder ao que realmente 

significa, se elas não conhecerem o contexto. Considera-se, ainda, que essa teoria leva a entender que a relevância 

tem seus graus: quanto maior o efeito cognitivo e menor o esforço, mais relevante será a suposição, logo, maior o 
grau da relevância. Nota-se que, na análise da música, algumas marcas do compositor podem não ser percebidas pe-

las pessoas que desconhecem os fatores contextuais, tornando-se, assim, mais difícil de ser entendida. Sendo assim, 

almeja-se interpretar essa música da Legião Urbana, mostrando a diferença dos resultados da significação da letra 

quando se sabe o contexto e quando este é ignorado. E, também, pretende-se observar o grau de relevância nessa in-

terpretação, uma vez que, para entender certas pistas que o letrista deixa em suas músicas, precisa-se fazer um esfor-

ço maior, já que para percebê-las necessita-se de conhecimentos que não são partilhados por todos. 

A IMPORTÂNCIA DO WARM UP NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Thaynara Gomes Ferreira (UFT) taynaferreira99@gmail.com 

Jailson Chagas Miranda (UFT) jailsonsurprise@hotmail.com 

 

Este trabalho tem como tema central a importância do Warm Up nas aulas do Centro de Estudos Continuados 

em Letras, Linguística e Artes, (CECLLA) e é o objeto da pesquisa que estou realizando para redação do artigo final 
de curso. O trabalho trará relatos das experiências com a utilização dessa técnica pelos palestrantes, assim como será 
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feita uma amostra da sua utilização com os participantes que estiverem inscritos. O Warm Up é uma técnica que visa 

prender a atenção do aluno e instigá-lo de forma rápida a respeito do tema que será abordado na aula. Tal técnica 

desperta a curiosidade e o interesse do aluno pelo assunto a ser estudado, pois liga-o com o conhecimento que ele já 

tem registrado na memória profunda. Segundo Kleiman (1989, p. 15-17) temos três tipos de memória: imediata, rasa 
ou intermediária e profunda ou de longo prazo. A internalização de conteúdos novos se daria com mais eficácia 

quando se recupera o conhecimento anterior que está armazenado na memória profunda, tornando-o disponível na 

memória rasa ou intermediária, facilitando sua ligação com a informação nova. Infelizmente poucos são os professo-

res que se utilizam dessa técnica em suas aulas, tentando apresentar o novo conteúdo prematuramente, sem que os 

alunos estejam prontos para recebê-lo. Dessa forma o Warm Up, além de ser uma ótima técnica para fazer com que 

as aulas fiquem mais interessantes para o aluno, faz com que o conteúdo seja aprendido de forma mais interativa, vis-

to que o aluno não será apenas um sujeito passivo, mas estará participando ativamente do próprio processo de ensi-

no-aprendizagem. 

A IMPORTÂNCIA DOS SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS 

NA ICONICIDADE DA POESIA DE SALGADO MARANHÃO 

Aira Suzana Ribeiro Martins (CPII) airasuzana.ribeiromartins@gmail.com 

 

De acordo com a teoria semiótica de Peirce (1975), um signo é capaz de excitar na mente receptora sensações 

semelhantes às que o objeto excita, logo, é de fundamental importância, na elaboração de um texto verbal, a seleção 

lexical, sobretudo no texto poético. Partindo desse pressuposto, pretendemos, neste trabalho, fazer uma breve leitura 

da poesia de Salgado Maranhão, mostrando a função estratégica dos substantivos e adjetivos no que diz respeito ao 

papel dessas classes gramaticais na formação da iconicidade do texto. 

A INCERTEZA DE COLOMBO EM OPERETTE MORALI, DE GIACOMO LEOPARDI 

Gisele Batista da Silva (UFRJ) gisabats@gmail.com 

 

Viagem, palavra que parece distante do universo leopardiano, tendo em vista os raros deslocamentos físicos 

que Leopardi realizou em vida, ganha importante e especial significado quando investigada em sua produção intelec-

tual. Não por acaso este tema está presente, não apenas nas reflexões de seu Zibaldone, mas, sobretudo, no pensa-
mento leopardiano, isto é, em uma filosofia que passa a compreender o estar no mundo do homem como constante 

exercício de busca do próprio conhecimento, da própria felicidade. Em Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gu-

tierrez, de Operette morali, Leopardi foi capaz de romper com o maior paradigma existente sobre o tema da viagem 

de descobrimento: a dúvida e a imaginação (em contraste com a certeza e a razão) que se tornam, nessa nova visão, 

as atividades propulsoras de um percurso sem fim, capaz de levar o homem a metas jamais pensadas, isto é, ao co-

nhecimento de si próprio. 

A INFLUÊNCIA DO CAPITAL NA CONSTRUÇÃO DE SENHORA, DE JOSÉ DE ALENCAR 

Isis Maia de Almeida (UNIGRANRIO) prof.isis_maia@yahoo.com.br 

José Severino da Silva (UNIGRANRIO) cap.prof_jose@yahoo.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 

 

Este artigo tem por finalidade retratar a influência do capitalismo na criação do perfil feminino do romance 

Senhora de José de Alencar, enfatizando a questão da mulher no âmbito social e amoroso. No período romântico, sé-

culo XIX, a mulher tinha um papel submisso em relação ao homem e às regras ditadas pela sociedade. Alencar per-

cebeu as transformações que estavam acontecendo naquele período e mostrou uma mulher que se apropriava dessas 

mudanças. Aurélia não se contentava com o fato de ser uma mulher simples, companheira de seu marido e dona de 

casa e, para isso, utilizou, como elemento principal, o capitalismo, demonstrando que o dinheiro foi a maior fonte pa-

ra que esta mulher alcançasse seus objetivos. Nesta obra alencariana, a presença do capital se destaca em quatro fa-

ses: “O Preço”, “Quitação”, “Posse” e “Resgate” compondo as etapas de uma transação comercial que dá início e 

pode-se chamar de capitalismo emergente. Apesar de Senhora ter sido escrita no período romântico, é considerada 

uma obra que antecipa o realismo em função das temáticas abordadas no enredo. 
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A INFLUÊNCIA DO FATOR GÊNERO 

NA VARIAÇÃO AUSÊNCIA/PRESENÇA DE ARTIGO DEFINIDO  

DIANTE DE ANTROPÔNIMOS E TOPÔNIMOS 

NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DE ABRE CAMPO E MATIPÓ 

Andréia Almeida Mendes (UNIVÉRTIX) andreialetras@yahoo.com.br 

 

Este estuda objetiva analisar se o fator gênero influencia no uso ou não do artigo definido no contexto de an-

tropônimos e topônimos na fala dos moradores da zona rural das localidades de Abre Campo e Matipó. Apesar de se-

rem vizinhas limítrofes, essas localidades possuem padrões divergentes em relação a esse fenômeno: na zona rural de 

Abre Campo, não há uma variante predominante; na zona rural de Matipó, por sua vez, predomina a presença do ar-

tigo definido. A pesquisa desenvolveu-se a partir da análise quantitativa e qualitativa realizada no corpus constituído 

por 8 entrevistas: quatro realizadas no Pouso Alto (Abre Campo) e quatro realizadas no Córrego dos Lourenços (Ma-

tipó). Nessas entrevistas, ocorreram 2105 sintagmas nominais, dos quais 848 são constituídos de nomes próprios: 

sendo 620 de antropônimos e 228 de topônimos. 

A INFLUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE NO DISCURSO JURÍDICO 

E A EFETIVIDADE DA DIGNIDADE HUMANA  

POR UMA ABORDAGEM ÉTICA NO USO DA TECNOLOGIA 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (UNESA) miriam.perezrj@gmail.com 

 

A Segunda Grande Guerra Mundial resultou na antropocentrização do direito, que mitigou a importância dos 

bens materiais em nome da prevalência do valor humano, no sentido de priorizar a dignidade humana. O princípio da 

fraternidade, desde então, surgiu como uma proposta não só de cunho teorético, mas pragmático a ser observado nas 

relações interpessoais que se afastariam da instrumentalização do próximo, presente na lógica de mercado que priori-

za o consumo e a propriedade. A análise dos reflexos da aplicação do princípio se fazem mais importantes diante da 

aparente subserviência à tecnociência, sem uma reflexão crítica quanto aos aspectos de ordem ética que envolvem 

tais práticas. O estudo da influência do princípio da fraternidade no discurso jurídico brasileiro, quanto ao uso da tec-

nologia, é praticamente inexistente. No entanto, o estudo da influência deste princípio, em várias vertentes jurídicas, 
tais como o direito constitucional, do trabalho e penal, encontra-se em expansão. A lacuna da investigação da sua in-

fluência no discurso jurídico quanto ao uso da tecnologia se espraia em diversos ramos jurídicos, na análise dos 

cybercrimes, as possibilidades do “e-government”, ou as técnicas de reprodução assistida, por exemplo. Desse modo, 

a aplicação do estudo é ampla e premente, pois se, por um lado, existe uma corrente de pensadores que vê com reve-

rência e empolgação o uso da tecnologia como expressão das conquistas humanas, potencial de desenvolvimento e 

qualidade de vida, há também aqueles que procuram um viés analítico, e não apenas crítico desse uso, mas com a 

preocupação de que não se trate apenas da reprodução do discurso “ciência pela ciência”, sem atenção também de 

cunho filosófico-jurídico quanto ao respeito à dignidade humana. 

A INFLUÊNCIA LEXICAL FRANCESA NO LÉXICO FUTEBOL NO DICIONÁRIO HOUAISS (2009) 

Jaciara Mesquita Rosa (UFG) jaciara.mesquita2@gmail.com 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar um dos resultados finais da dissertação de mestrado, Galicismos no 

Português do Brasil: uma abordagem lexicográfica, demonstrando a análise das unidades lexicais de origem france-

sa encontradas no Dicionário Houaiss (2009). A pesquisa surgiu com a ideia de que o maior número de unidades le-

xicais francesas no português do Brasil pertencesse ao segmento moda e/ou vestuário e afins – hipótese não foi con-

firmada, embora o tema tenha sido bastante recorrente. Ressalta-se que itens lexicais de diversas marcas de uso fo-

ram encontrados; entre eles, o futebol. Os lemas futebolísticos e suas respectivas definições são caracterizados pela 

polissemia, pela adoção de novos valores semânticos. Estes itens lexicais são, por sua vez, mais conhecidos pelos 

novos significados adotados pelos falantes do português do Brasil em detrimento de seus significados originais. A 

metodologia deste trabalho consistiu-se na observação das palavras-entrada do referido Dicionário Houaiss (2009) a 

fim de se identificar, a partir das rubricas expressas em cada verbete de origem francesa, qual seria o campo lexical 

mais recorrente. Nos verbetes, foram analisadas as acepções das unidades lexicais escolhidas e a etimologia obser-
vando, nesse caso, as palavras-entradas que apresentassem apenas o étimo francês e não um percurso histórico-

etimológico duvidoso. A fim de comprovarmos a origem francesa ou não desses galicismos, tomamos como estudo 
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comparativo o dicionário francês-francês Le Grand Robert de la Langue Française (2001). Utilizamos, principal-

mente, para tal as teorias de lexicologia (BIDERMAN, 2001; ABBADE, 2006; ANTUNES, 2009), lexicografia 

(HAENSCH, 1982; BIDERMAN, 1984; MESSELAAR, 1985; BORBA, 2003) e de campos lexicais, à esteira de Co-

seriu (1979) e Geckeler (1976). A presente pesquisa também relaciona a língua a um dos principais movimentos so-
cioculturais no Brasil, a Belle Époque Tropical. 

A INFORMAÇÃO GERENCIANDO A EMOÇÃO 

Reinaldo Alves de Miranda (UNEB) reimiranda66@gmail.com 

 

No âmbito da linguagem, diversas são as possibilidades de comunicação, para que um indivíduo, um público 

ou um auditório tenham um determinado comportamento ou que aceitem as mensagens que lhes são direcionadas. 

Trata-se de recursos linguísticos circulantes no processo de interlocução nos vários gêneros comunicacionais, de mo-

do a consolidar as teorias acerca da argumentação, esta que encontra eco nos estudos da arte retórica, compreendida 

como a arte de convencer e persuadir pelos vieses da linguagem. Nessa perspectiva, o jornalismo tem uma relação de 

proximidade com a retórica, quando se trata, principalmente, do discurso que privilegia o uso da racionalidade na ar-

gumentação, no intuito de convencer, influenciar e persuadir o seu leitor sobre determinado ponto de vista ou assun-
to. Considerando a influência dos meios de comunicação – particularmente no tocante ao jornalismo impresso de teor 

sensacionalista – para que seja alcançada a persuasão do receptor diante das mensagens veiculadas, neste trabalho 

buscamos investigar as estratégias argumentativos presentes em uma notícia veiculada no Jornal Massa!, o qual é 

editado e veiculado no estado da Bahia. A análise estará, em parte, ancorada no tratado da argumentação: a nova re-

tórica, defendido por Perelman e Olbrechts-Tyteca, além de autores como Patrick Charaudeau, Dominique Maingue-

neau e Danilo Angrimani, cujas abordagens irão corroborar o objetivo precípuo deste estudo, qual seja o de compro-

var a relevância da seleção adequada de argumentos no referido informativo, a fim de que se obtenha a adesão do 

público-leitor. 

A INTERFACE LITERATURA E JORNALISMO: 

AS CRÔNICAS DE JOÃO DO RIO E O RETRATO DO BRASIL  

NO PERÍODO DA VIRADA DO SÉCULO XIX PARA O XX 

Angélica Lino dos Santos Moriconi (UNISA) angel.moriconi@gmail.com 

 

Objetiva-se, neste trabalho, em primeiro lugar, discutir a relação entre literatura e jornalismo por meio das 

crônicas de João do Rio publicadas nos jornais cariocas da época. Num segundo momento, buscar-se-á compor o re-

trato do Brasil e dos brasileiros no discurso deste cronista-flaneur, observando as representações do locus urbanus e 

de seus “personagens”. O que se pretende é lançar luz àquele momento do limiar do século passado, em que o Brasil 

assumia ares de progresso e grandes transformações se operavam em diversos níveis: social, econômico, político, 

cultural. Nosso arcabouço teórico compreenderá o da análise do discurso, ancorados, principalmente em Van Dijk 

(1990) e Maingueneau (1989). Em relação à representação, apoiar-nos-emos nas obras de Roger Chartier, especial-

mente A História Cultural: entre práticas e representações e À beira da falésia. 

A INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA E PARTICULAR 

Wanderleia Bispo dos Santos (UFRB) leiabw82@hotmail.com 

 

Este estudo objetiva apresentar alguns fenômenos fonéticos que podem interferir na escrita de estudantes do 

4° ano do ensino fundamental. Para isso, foi feita uma pesquisa em uma turma de escola pública e em outra de escola 

privada de Mutuípe. Para a coleta de dados, aplicaram-se atividades de produção textual. O presente trabalho aborda 

alguns fenômenos fonéticos encontrados na produção textual de alunos das series iniciais. Assim, procura-se identifi-

car através do mesmo, fenômenos mais frequentes nos alunos de instituições de ensino públicas e privadas ou se a 

presença dos fenômenos estudados varia de acordo com faixa etária, sexo e escola. Para tanto, a pesquisa pautou-se 

na análise textual destes alunos e teve como instrumento, coleta de palavras usadas pelos mesmos, contidas nos tex-

tos, e que foram analisadas tendo como referência “os fenômenos fonéticos presentes na língua”. Sabe-se que exis-

tem vários fenômenos linguísticos no dialeto das pessoas. No entanto, para esta pesquisa, serão considerados apenas 

dois: apócope e metátese. Desta forma, almeja-se defender a ideia de que há diversas formas de expressão através da 

escrita e que essas variedades devem ser respeitadas, pois as razões pelas quais esses fenômenos acontecem, provêm 
dos diversos fatores que serão abordados no decorrer do artigo. De acordo com Dermeval da Hora (p. 25), a fala re-
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mete ao aspecto não padrão da língua, o que se deve ao fato de que a fala é espontânea (Marcos Costa). Para Saussu-

re, as falas são individuais, cada pessoa possui uma forma de concretizá-la. Ao longo dos anos, a escrita vem sendo 

considerada mais privilegiada que a fala; isso, porém, é um ponto de vista mais ideológico, já que a fala é anterior a 

escrita. 

A JUSTIÇA A CAMINHO DO PENSAMENTO ORIGINÁRIO 

Ataide José Mescolin Veloso (CBNB/AERONÁUTICA) ataideveloso@bol.com.br 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo das palavras originárias que serviram de base para o 

desenvolvimento dos estudos jurídicos. Far-se-á, portanto, um estudo da obra O Vocabulário das Instituições Indo-

europeias”, de Benveniste. A fim de que se esclareça melhor a justiça como questão, torna-se necessária uma pesqui-

sa que desça ao cerne de toda a discussão. É imprescindível resgatar a força de alguns vocábulos, valorizando um 

pensamento originário. A estruturação geral da sociedade é delimitada por meio de divisões que se fazem notar por 

uma determinada quantidade de conceitos e normas que constituem um direito. Até mesmo as sociedades mais primi-

tivas são guiadas por princípios jurídicos no que tange às pessoas e aos bens. Tais regras e normas são impressas no 

vocabulário de uma língua. Muitos termos são encontrados para se referir ao “direito”; entretanto, estes são específi-
cos de cada língua. Os mais importantes, todavia, acham-se ligados a itens do vocabulário comum e permitem que se 

constate uma especificação jurídica que remete à sociedade indo-europeia. É possível encontrar um conceito que 

guarda importância desde o indo-europeu. Trata-se do conceito de “ordem”: o vocábulo é representado pelo védico 

“rta” e também pelo iraniano “arta”. A etimologia do referido vocábulo remete a um dos eixos norteadores do mundo 

jurídico, moral e religioso dos indo-europeus – a ordem, que tem o poder de governar a organização do universo, o 

movimento dos astros, a regularidade das estações e dos anos, as relações existentes entre os homens e os deuses, e 

dos homens entre eles mesmos. Tudo que diz respeito ao homem e ao mundo se une ao império da ordem – funda-

mento moral e religioso de qualquer sociedade. O universo se encontraria imerso no caos se ficasse distanciado de tal 

princípio. 

A LEITURA E A ESCRITA NA PROMOÇÃO DE RESILIÊNCIA 

Elizangela da Rocha Fernandes (UFT) elizan_gbi@hotmail.com 

Leila Rute Oliveira Gurgel do Amaral (UFT) 

 

Através de pesquisas bibliográficas e entrevistas a adolescentes vítimas de violência intrafamiliar, o presente 

trabalho tem por objetivo exemplificar os papéis da leitura e da escrita na promoção da resiliência. Denomina-se resi-

liência a “superação” de algumas pessoas que passam ou passaram por adversidades que poderiam afetar o seu de-

senvolvimento psicossocial. A resiliência é adquirida por meio de fatores protetivos, os quais podem ser a família, a 

amizade, a religião, a leitura e a escrita. Estas últimas além de proporcionar aquisição de conhecimento proporciona 

também resiliência. A escrita pode externalizar sentimentos, a leitura propicia saber e prazer, ou seja, a leitura é uma 

forma de se distanciar da realidade, esquecer problemas e dar outra dimensão à realidade. 

A LEITURA ONLINE E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

Vânia Santana Carvalho (UERJ) vsc_06@hotmail.com 

Cristina Vergnano Junger (UERJ) crisvj.uerj@gmail.com 
Tania Shepered (UERJ) 

 

A aprendizagem da língua inglesa pode ser ampliada com o uso das tecnologias da informação e comunicação 

(TIC) disponíveis na escola. Como uma exigência da cibercultura, os recursos tecnológicos rodeiam e influenciam o 

comportamento das pessoas e, logo, a maneira de os professores ensinarem e de os alunos aprenderem. A aprendiza-

gem da língua inglesa pode alcançar melhores resultados com o uso das TIC. Contudo, para que isso aconteça é ne-

cessário haver uma seleção textual que seja do interesse dos alunos. Dessa maneira, desejamos apresentar um traba-

lho que verse sobre a leitura e interpretação de letras de músicas no ambiente online para melhorar a aprendizagem 

da língua inglesa no ensino médio. 
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A LINGUAGEM SERTANEJA: O LÉXICO DA AGRICULTURA CEARENSE 

Expedito Eloísio Ximenes (FECLESC e UECE) eloisio22@hotmail.com 

 

Esta pesquisa realizou-se na região denominada de Sertão Central, que envolvem vários municípios situados 
no centro do Ceará: Senador Pompeu, Quixeramobim, Quixadá, Ocara, Capistrano, Itapiúna, Choró, Ibicuitinga, Ba-

nabuiú, Ibaretama e outros. É resultado de um trabalho desenvolvido pelos alunos da disciplina filologia românica do 

curso de Letras da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC), da Universidade Esta-

dual do Ceará. Teve como objetivo coletar os nomes das culturas desenvolvidas pelos agricultores e saber as razões 

que levam a tais denominações. Utilizando-se o método palavras e coisas (Wörter und Sachen), investigou-se as va-

riedades dos nomes do feijão, do arroz, da manga e da banana e o porquê dos nomes. Esse método considera o meio 

sociocultural e histórico dos usuários de uma língua que influencia nas formas de nomear as coisas. A pesquisa ocor-

reu por meio de entrevistas em que cada aluno escolheu dois agricultores, perfazendo um total de mais de 40 entre-

vistados. O feijão é a cultura mais desenvolvida na região, por isso recebeu maior número de denominações, por 

exemplo, feijão de corda porque suas ramas se estendem nas demais plantas; feijão chifre de carneiro, porque suas 

vargens são longas e tortas lembrando os chifres daquele animal; feijão boi deitado, seu grão assemelha a um boi dei-
tado. De igual modo, as demais culturas também apresentam diversas nomeações por motivações da vida prática. 

Vemos que os aspectos da cultura dos agricultores são fatores fundamentais para a nomeação das coisas. Dessa for-

ma, percebemos a influência das vivências cotidianas interferindo na língua, sobretudo no léxico rural. 

A LINGUÍSTICA E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Michelle Vieira Lopes dos Santos (UERJ) miecalvin@yahoo.com.br 

 

O presente estudo pretende demonstrar, a partir da análise teórica de alguns autores, a contribuição da linguís-

tica para o ensino da língua portuguesa. Tendo em vista que a forma de usos da linguagem podem estigmatizar os fa-

lantes, assim como costumeiramente podem atribuir maior ou menor prestígio para as ocorrências de usos da língua, 

definidos por suas manifestações em determinadas classes sociais, localidade e outros fatores que ocasionam as vari-

ações linguísticas. É nesse sentido que esta abordagem propõe uma reflexão que aponte um caminho inverso ao do 

preconceito relacionado ao uso da língua. Com base nessa perspectiva, já não se pode pensar no ensino como mera 
prescrição do que é o certo e o errado, e sim pensá-lo por um viés que marcadamente aponta para diversas possibili-

dades comunicacionais. A linguística é definida como o "estudo científico da linguagem" (COSTA; CUNHA & 

MARTELOTTA, 2011), dessa forma, este estudo é de grande importância para refletirmos sobre o ensino de língua 

portuguesa na atualidade, pois por meio dele podemos entender quais fatores determinam o uso da língua nas dife-

rentes situações comunicativas no âmbito de interação dos mais variados grupos. 

A LOUSA DIGITAL 

COMO INSTRUMENTO DE RUPTURA DAS BARREIRAS FÍSICAS DA SALA DE AULA 

Dilermando Moraes Costa (UNIGRANRIO) diler_costa@yahoo.com.br 

Cleonice Puggian (UNIGRANRIO) 

Márcio Vilaça (UNIGRANRIO) 

 

Nos dias atuais, é praticamente impossível imaginar o ensino a língua inglesa, especialmente em institutos de 

idiomas, sem a utilização de apoio eletrônico. Muitos materiais publicados e difundidos, tanto em ambiente nacional 

quanto internacional para o ensino do idioma inglês, requerem o suporte de uma invenção tecnológica como suple-

mento ou parte integrante. Em meio a vasta gama de subsídios tecnológicos aliados à educação, está a lousa digital, 

cuja utilização apresenta no Brasil, desde 2007, um considerável crescimento. A gênese da lousa digital, também co-

nhecida como quadro interativo, se deu por necessidades corporativas de compartilhamento de saberes e apresenta-

ções que despertassem maior engajamento do comunicador e do participante. No ambiente educacional, a inserção 

desta ferramenta se consolidou justamente por permitir tais execuções e também por romper com meios mais tradici-

onais de se comunicar e construir conhecimento, porquanto substitui o uso da televisão, do aparelho de som e do 

quadro tradicional, que muitas vezes pressupunha um ambiente de ensino mais centrado no professor. Valendo-se da 

internet, a lousa digital promove a possibilidade de compartilhamento de saberes entre os alunos, entre os alunos e o 

professor e até mesmo destes com pessoas que estejam em outros ambientes externos ou não à escola, o que traz à 
tona os conceitos de desterritorialização e de efeito moebius. As inúmeras formas de se explorar a lousa digital susci-

tam a urgência de se entender a relação da mesma com a prática docente do professor de língua inglesa. Como bene-

mailto:eloisio22@hotmail.com
mailto:miecalvin@yahoo.com.br
mailto:diler_costa@yahoo.com.br


 XVII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA  29 

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013 

fícios da comunicação, espera-se, entre outras coisas, fomentar reflexões sobre a relevância da lousa digital para a 

prática do professor, a maneira como o mesmo reflete sobre seu trabalho após utilizá-la, pontuar as mudanças resul-

tantes da inserção desta ferramenta e apontar possíveis caminhos para o desenvolvimento de novas abordagens peda-

gógicas para o ensino da língua inglesa. 

A MENSAGEM DE PESSOA 

Emanuelle Souza Diniz (UERJ) emanuelle_diniz@yahoo.com.br 

 

Mensagem foi o único livro publicado em vida por Fernando Pessoa, e apresenta uma vertente notadamente 

nacionalista, diferenciando-se do restante do conjunto de sua obra, que, centrada no eixo pensar-sentir, explora a 

consciência da crise do sujeito através da criação de outros “eus”. Em Mensagem, há a exacerbação da tonalidade 

messiânica do discurso e a valorização de uma pátria muitas vezes negada tanto na obra ortônima quanto na hetero-

nímica. O livro é dividido em três seções que vão caracterizar os momentos pelos quais a pátria portuguesa passou. 

São elas: “Brasão”, que remete ao tempo da expansão territorial portuguesa; “Mar português”, que traz a época das 

Grandes Navegações e o apogeu da nação; “O Encoberto”, que trata do declínio e da depressão portuguesa. Cada se-

ção é dividida em outras partes (exceto “Mar português”) que adicionam mais detalhes à história de Portugal. Caso a 
leitura dessa obra seja realizada superficialmente e com descaso, o leitor não encontrará nada além de poemas aleató-

rios acerca de Portugal; porém, uma leitura mais atenta irá deparar-se com um complexo e truncado arranjo poético, 

imerso em simbologia e mitos. Portanto, será realizada a análise dos aspectos simbólico-mitológicos ali retratados. A 

finalidade básica é a de explicar como o autor construiu uma representação iconográfica do momento histórico-

cultural da sociedade, descrevendo a tonalidade messiânica ali representada de forma tão marcante, além dos episó-

dios históricos concernentes à formação de Portugal. 

A MIGRAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL “CARTA DE ACONSELHAMENTO”: 

DO REAL PARA O VIRTUAL E DO VIRTUAL PARA A SALA DE AULA 

Cláudia Valéria Vieira Nunes Farias (CPII) profclaudiafarias@yahoo.com.br 

 

Este trabalho teve como foco a conscientização por parte dos alunos sobre a migração de muitos gêneros tex-

tuais do modo real para o modo virtual. Entre esses, a carta de aconselhamento pressupõe a interatividade não apenas 
permitida, mas, principalmente, exigida por essa nova modalidade. Além disso, permite a recuperação da interlocu-

ção entre consulente e consultor e, na sala de aula de língua estrangeira, pode propiciar inúmeras atividades pedagó-

gicas mediadas pelo computador ou não. A presente proposta pretendeu verificar o nível de familiaridade experimen-

tada por alunos do ensino médio de uma escola pública em relação ao gênero proposto em um texto em língua es-

trangeira retirado de um site de aconselhamento. A partir das perguntas elaboradas, tentou-se identificar os conceitos 

de língua, de leitura e de gêneros textuais compartilhados pelos alunos, assim como as relações entre esses conceitos. 

O principal eixo teórico usado foi a visão interacionista e sócio-histórica de leitura e a metodologia adotada, de base 

qualitativa. Os resultados mostraram que os alunos associam o gênero à sua formatação e à sua finalidade, mas res-

postas inesperadas a algumas das perguntas demonstraram conceituações de língua por parte dos alunos diferentes 

das normalmente adotadas academicamente. Este trabalho é uma ampliação da pesquisa submetida como monografia 

no curso de pós-graduação lato sensu de Ensino de Língua Estrangeira do CEFET-RJ, em dezembro de 2012, intitu-
lada “Uma proposta sobre o uso do gênero ‘cartas de aconselhamento’ no ensino de leitura em língua inglesa” com 

obtenção de grau 10 na sua defesa. 

A MODALIDADE ESCRITA COMO QUESTÃO DE ALFABETIZAÇÃO: 

ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO DO ENSINO MÉDIO 

QUE APRESENTA PROBLEMA DE ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Luzia Forte Figueiredo (UFRJ) lufigueiredo04@gmail.com 

 

Este trabalho escrito por uma professora, que utiliza sua vivência na sala de aula para refletir sobre as insatis-

fações do ensino e aprendizagem da língua materna, apresenta-se como troca de experiências pedagógicas entre pro-

fessores e demais pessoas envolvidas, em busca da melhoria do problema da escrita na língua portuguesa. Ao lecio-

nar língua portuguesa em turmas do ensino médio na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, principalmente no 

1º ano do Ensino de Jovem e Adulto (EJA), do Novo Ensino de Jovem e Adulto (NEJA) ou até mesmo no ensino re-
gular, percebe-se, salvo exceção, que há alunos com dificuldade de escrita no que diz respeito à norma culta da lín-
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gua escrita. Acredita-se que o problema também ocorre em outros graus de ensino e outras disciplinas, mediante co-

mentários de professores e de pessoas interessadas no assunto. Como constatação da situação, foi solicitado aos alu-

nos de uma turma do NEJAI que respondessem a uma tarefa, contendo questões objetivas sobre o uso da língua es-

crita e uma questão discursiva (produção de texto) para a construção de uma frase sobre “Paz Mundial”, sob a orien-
tação da professora. Por meio da correção da tarefa, foram detectados vários erros básicos de escrita como: emprego 

das letras iniciais maiúsculas e minúsculas de forma indevida, falta de pontuação (principalmente do ponto final), 

acentuação inadequada, erro de concordância nominal e verbal, de divisão silábica, de ortografia, falta de coerência e 

coesão, inadequação vocabular em contexto, entre outros erros encontrados. Espera-se que se o aluno receber as ori-

entações aqui sugeridas e de outros materiais didáticos, este possa minimizar a dificuldade de escrita, policiando-se 

no ato de escrever de forma mais consciente. 

A MULTIMODALIDADE CONTRIBUINDO E INFLUENCIANDO 

NO PROCESSO DE LETRAMENTO DO GÊNERO CARTILHA 

Maria Angela Pizzani Cruz (SABERES) 

Vivian Pinto Riolo (UFES) vivianpriolo@yahoo.com.br 

 

Este estudo pretende analisar a questão da multimodalidade que requer uma percepção mais aprofundada de 

como os textos se constituem, uma vez que todas as modalidades neles presentes irão contribuir para a compreensão 

final do leitor. Nessa perspectiva, as concepções de escrita e leitura precisam ser repensadas, pois a comunicação so-

cial ocorre por meio de gêneros que se valem das diversas possibilidades argumentativas para alcançar um dado fim, 

sejam elas verbais ou não verbais. As cartilhas são gêneros que visam a contribuir com o aprendizado em diversas 

instâncias e o leitor desse material deve ser capaz de apreender, a partir das multiformes possibilidades da lingua-

gem, aquilo que é essencial na mensagem que está sendo transmitida. O letramento, portanto, é pressuposto funda-

mental para que um indivíduo possa assimilar todas as mensagens que compõem um texto multimodal, uma vez que 

as cartilhas, objeto de nosso estudo, devem contemplar tanto o leitor que domina toda a linguagem e seus códigos 

quanto aquele que domina apenas parte deles. 

A NÃO ARBITRARIEDADE ENTRE FORMA E SENTIDO 

Lucia Helena Lopes de Matos (UFRRJ) lhlmatos@yahoo.com.br 

 

Alinhados aos fundamentos da linguística cognitiva apontamos para o fato de que a gramática das línguas na-

turais são contaminadas pelos processos figurativos advindos das nossas experiências individuais e sociais. Nesse 

cenário, se descortina um outro paradigma para as questões do significado e consequentemente para natureza da 

gramática que é cognitiva e semanticamente motivada. Partimos das considerações de Lakoff e Johson sobre o cará-

ter metafórico dos conceitos linguísticos e sobre a flexibilidade dos significados gerenciados pela implicação do su-

jeito no enunciado para partilhar a ideia de que o processo de gramaticalização confere às línguas a marca da fluidez. 

Assim sendo, é no movimento da discursividade para a estabilização do sistema que o sujeito imprime a produtivida-

de dos esquemas imagéticos e culturais, determinando a motivação entre forma e sentido. 

A ORALIDADE EM CONTOS ANGOLANOS: MAIS DO QUE MARCAS, TRADUÇÕES DISCURSIVAS 

Michelle Gomes Alonso Dominguez (UERJ) michelle.alonso@gmail.com 

 

A presença de traços originários na literatura contemporânea produzida em Angola é fato já reconhecido entre 

os estudiosos do tema. Sua natureza, entretanto, ainda carece de esclarecimentos. Nesse sentido, considerando tratar-

se a tradição oral de um traço fundamental da construção da identidade literária deste país, o estudo parte do conceito 

linguístico de tradições discursivas proposto por Kabatek (2006) para observar a maneira como as narrativas orais 

fundadoras se atualizam nas narrativas escritas em língua portuguesa, no século XX. Tendo em vista a maior proxi-

midade estrutural, são analisados textos do gênero conto, buscando-se a comparação com o que se tem estabelecido 

como marcas de tradições discursivas da narrativa oral angolana. 
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A ORALIDADE POPULAR PRESENTE EM JORNAIS RECIFENSES DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) douglastavares@recife.ifpe.edu.br 

 

A relação entre o oral e o escrito tem sido objeto de reflexões as mais diferentes. O presente trabalho é o re-
sultado de um estudo dos impressos recifenses dos trinta primeiros anos do século XX onde foi observada tal relação 

entre Oralidade e escrita. Para tanto, foram tomados como referencial teórico os estudos de Oesterreicher (1994), 

Oesterreicher (1996), Pessoa (1997) e Marcuschi (2007) para os quais esta relação entre oral e escrito não se opera 

em termos de dicotomia, mas sim que estas duas modalidades estão em um continuum, resultando no fenômeno da 

presença de aspectos conceptuais tanto de oralidade em textos escritos quanto de escrita em textos orais. Também, 

temos Zumthor (1985) para uma abordagem dos índices de oralidade no texto escrito. Ainda, tomamos Souza Barros 

(1985), Moura (1991) e Burke (2009) para a realização de uma história social do fenômeno aqui estudado. Assim, es-

ta pesquisa, um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em História Social do Português de Pernambuco 

– IFPE Campus Recife, apresenta-se como mais uma contribuição nos estudos históricos sobre a natureza das moda-

lidades da língua e como estas têm sido realizadas em seus planos mediais em diferentes épocas da história da huma-

nidade. 

A OUTRA FACE DE SOSÍGENES COSTA: O “FARAÓ” BELMONTENSE 

Mariana Barbosa Batista (UEFS) marybarbosabatista@hotmail.com 

Aleilton Fonseca (UEFS) 

 

Este trabalho aborda características peculiares do poeta baiano Sosígenes Costa (1901-1968), uma vez que an-

tes reconhecido apenas por sua lírica, nesta pesquisa, revela-se também como contista. Sua obra, plural, mas pouco 

difundida, ainda é um desafio para a crítica. E foi a partir dessa inquietação que este estudo foi permeado: uma tenta-

tiva de desvendar os mistérios desta figura enigmática de características singulares. Sua poesia, certas vezes, vai além 

dos versos, apresentando-se também em prosa. Para tanto, teremos como foco desse trabalho o “Conto do faraó”, re-

tirado da antologia O moderno conto da região do cacau (1978). Sosígenes Costa ao escrever “O Faraó”, busca re-

contar a história do cacau e de sua civilização, e o faz mesclando a cultura local com mitos pertencentes à cultura 

clássica ocidental. Esse processo de fecundação da história pelo imaginário mítico marca o conto estudado, elemen-
tos esses que também parecem ser a chave para a compreensão do mesmo. 

A PARÁFRASE DISCURSIVA QUE ATRAVESSA AS ESTÉTICAS 

DE CASTRO ALVES, DE SOLANO TRINDADE E DO GRAFITE CONTEMPORÂNEO 

Marcos Antônio Cruz de Araújo (UFES) marcosletrasufes@gmail.com 

Virgínia B. B. Abrahão (UFES) 

 

Neste trabalho, analisaremos os traços da discursividade parafrástica estabelecida entre o condoreirismo de 

Castro Alves e outras manifestações culturais mais recentes, tais como a poesia engajada de Solano Trindade e o 

movimento Hip Hop, sobretudo o grafite. Isso será feito, na medida em que nos apoiarmos num conceito interdisci-

plinar de paráfrase, cotejando a teoria bakhtiniana e a análise de discurso, além dos estudos de semântica. Nosso ob-

jetivo é perceber como o engajamento (nesse caso, o das lutas de teor racial) estabelece relações no plano discurso 
que respingam ou até mesmo mancham o plano estético do fazer literário, seja ele canônico ou não canônico. 

A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS  

PARA AS AULAS ESPANHOL NO NOROESTE FLUMINENSE 

Maria Célia Cardoso de Lira (IFF) profesoramariacelia@gmail.com 

 

Este trabalho é fruto de uma parceria entre alunos e professora do Instituto Federal Fluminense – Campus Ita-

peruna, em prol de uma educação de qualidade voltada para o ensino de língua estrangeira na região. Itaperuna é uma 

cidade do Noroeste Fluminense que está aproximadamente a 400 km da capital do Rio de Janeiro e esta distância di-

ficulta o acesso a materiais didático de espanhol, tanto para alunos como para professores da área. Baseada nesta ne-

cessidade surgiu a ideia de criar um espaço, dentro da biblioteca da instituição, para armazenar materiais audiovisu-

ais pesquisados pelos próprios alunos. Assim as aulas estariam voltadas para o interesse dos mesmos e funcionaria 
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como facilitador do processo ensino-aprendizagem. A pesquisa destes materiais, e sua utilização posterior na sala de 

aula, desenvolveria a aprendizagem de E/LE de forma dinâmica, motivadora e contextualizada, promovendo uma ar-

ticulação das informações, levando os alunos a expandirem o nível de compreensão auditiva de maneira autônoma, 

objetiva e natural. 

A PERSPECTIVA LITERÁRIA DE MIGUEL DE UNAMUNO 

Cristiane Agnes Stolet Correia (UEPB) cristineagnesc@gmail.com 

Alberto Pucheu (UEPB) 

 

A presente comunicação objetiva pensar a noção de literatura para o escritor espanhol Miguél de Unamuno. 

Para adentrar a perspectiva literária do autor em questão, serão interpretados principalmente dois textos onde tal te-

mática é explicitada: "Y va de cuento" e "Cómo se hace una novela". Considerando que Unamuno afirma insistente-

mente que toda obra é autobiográfica e que todos seus personagens são filhos e pais de si mesmo, cabe investigar tais 

declarações sob a perspectiva literária. As inovações do autor são de vários âmbitos, não só no que diz respeito à es-

trutura do texto literário, mas também no que concerne ao argumento, ao caráter fictício e à própria compreensão do 

papel do escritor. É nesta direção que se propõe adentrar as contribuições unamunianas. 

A PESQUISA ONOMÁSTICA NA BAHIA 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

Embora a Onomástica tenha iniciado no Brasil ainda no início do século passado – com a publicação do céle-

bre “O tupi na geografia nacional”, de Theodoro Sampaio –, na Bahia, apenas no início deste século é que surgem os 

primeiros projetos de investigação sistemática nos dois campos desta área da lexicologia. Ramos (2008) foi o estudo 

pioneiro da toponímia baiana, concentrando-se na descrição em cinco diferentes sincronias dos nomes dos municí-

pios baianos e em sua mudança histórica. Ainda nesse campo, surgiram trabalhos de conclusão de curso no âmbito da 

graduação ou pós-graduação latu sensu na área de Letras na Universidade do Estado da Bahia (ARAÚJO; LINO, 

2007; BASTOS, 2008, 2013; VILASBOAS, 2013, entre outros), todos vinculados ao Projeto ATEBA – Atlas Topo-

nímico do Estado da Bahia, e há notícias de pesquisas em andamento no Mestrado em Linguagem e Cultura da Uni-

versidade Federal da Bahia (UFBA). Esta Universidade tem, ainda, um projeto de pesquisa tematizando a descrição e 
interpretação da antroponímia sincrônica do Estado e, na UNEB, recentemente, um TCC de graduação em letras 

apresentou resultado de pesquisa sobre a toponímia vigente na região Oeste do Estado no início do século XX. Isso 

demonstra o interesse crescente por essa área dos estudos lexicológicos na boa terra. 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM ALUNOS SURDOCEGOS 

NA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA LÍNGUA, O PORTUGUÊS 

Aline de Mattos Canary Pina alininhacanary@ibest.com.br 

 

O presente estudo refere-se à questão do desenvolvimento da comunicação e aquisição de uma segunda lín-

gua, a língua portuguesa, no contexto do cotidiano escolar bilíngue do aluno surdo-cego. Desta forma, considera di-

ferentes aspectos importantes do desenvolvimento do sujeito subjetivo, dinâmico e único, o qual necessita de inter-

venções pedagógicas específicas, adequadas a modalidade da língua brasileira de sinais tátil. Assim, destaca a neces-
sidade conjunta de despertar a relevância do apoio familiar e do grupo de referência escolar ao qual o aluno está inse-

rido, neste processo de constituição linguística. Este estudo, portanto, retrata as definições de surdo-cegueira, os as-

pectos afetivos envolvidos na relação professor-aluno, o processo de inclusão e a necessidade de adaptação. São 

igualmente destacados os procedimentos de construção dos materiais didáticos, bem como os aspectos da prática do-

cente em sala de aula. Os aspectos teóricos concernentes à pesquisa bibliografia são subsidiados pelos estudos de 

Garcia (2008) e pela prática pessoal docente com alunos surdo-cegos. 
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A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

NA PROBLEMATIZAÇÃO DA SEXUALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS 

Elio Marques de Souto Junior (UFRJ) eliomsj@yahoo.com.br 

 

O objetivo deste trabalho é propor alguns construtos teóricos com vistas à problematização da sexualidade 

não hegemônica. No campo educacional a sexualidade adquiriu uma importância renovada devido ao aumento da 

gravidez na adolescência, da infecção pelo vírus HIV e da violência homofóbica. O currículo escolar produz sujeitos 

sexuados a partir da heteronormatividade compulsória. Assim, as identidades construídas nas e pelas práticas curricu-

lares legitimam a heterossexualidade e rejeitam o homoerotismo. Na medida em que o sujeito é discursivo, efeito de 

linguagem e construído nas interações discursivas nas quais ele se, fica evidente o papel da linguagem na produção 

das identidades. Apesar da necessidade de problematizar a sexualidade não hegemônica, os livros didáticos ainda ig-

noram a sexualidade homoerótica. Desta feita, torna-se imprescindível que os professores estejam aptos para produ-

zir seu material didático. Tal produção deve estar baseada nas ideias de Tomlinson & Masuhara (2005) e Tomlinson 

(2011a; 2011b; 2011c) e deve promover o letramento crítico que prioriza a compreensão de como as práticas discur-

sivas constroem o mundo e as identidades. 

A PRODUÇÃO E A PERCEPÇÃO DAS VOGAIS MÉDIAS NO NORTE DE MINAS: 

NÍVEL INTRADIALETAL, INTERDIALETAL E INDIVIDUAL 

Patrícia Goulart Tondineli (UNIMONTES) patricia.tondineli@gmail.com 

João Flávio Rodrigues Dias Júnior (UNIMONTES) 

Kamila Karoline Silva Carvalho (UNIMONTES) 

Geraldo Thiago Sousa Santos (UNIMONTES) 

Mirian Cleusa Pereira Cordeiro (UNIMONTES) 

Tamara Durães Gonçalves (UNIMONTES) 

 

Em estudos realizados na região de Montes Claros, no Norte do estado de Minas Gerais, foi verificado um 

quadro complexo no que tange às vogais médias [e, o], sejam elas em posição pretônica ou postônica medial, sendo o 

desta um pouco menos, tendo em vista que só foram encontradas ocorrências de alçamento e de manutenção no que 
diz respeito às postônicas [e] (TONDINELLI, 2010). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar o uso das 

vogais médias [e, o] no dialeto da cidade de Montes Claros/MG e de suas cidades limítrofes, em nível interdialetal, 

intradialetal, e intraindividual, buscando responder perguntas como: (1) Será que em uma mesma a produção das vo-

gais médias seria equivalente? (2) Além disso, a produção realizar-se-ia de modo homogêneo ou, pelo menos, seme-

lhante? (3) Se observarmos a variação no nível do falante, seria esta percebida? (4) O léxico seria o ponto-chave para 

desvendar essas questões? A metodologia utilizada foi uma abordagem do tipo Judment sampling. As gravações fo-

ram divididas em três momentos: (1) entrevista controlada; (2) nomeação de figuras; (3) escolha/recusa das vogais 

médias em contextos específicos como, por exemplo, s[i]rviço, s[e]rviço, s[]rviço. Os dados de fala e os resultados 

do teste serão transcritos e analisados quantitativamente através do programa VARBRUL. As entrevistas das cidades 

de Bocaíuva, Montes Claros, Brasília de Minas e Januária estão em fase de codificação dos dados para análise. O que 

se verifica, inicialmente, é que, na região investigada, a produção das vogais médias se difere em relação aos contex-
tos linguísticos, principalmente no que se refere ao fenômeno do rebaixamento. Por outro lado, a produção das vo-

gais médias, em uma mesma comunidade, realiza-se de modo bastante semelhante. Observarmos também que a vari-

ação em relação aos fenômenos de manutenção, alçamento e rebaixamento das vogais médias, no nível individual, é 

quase inexistente. 

A PRODUÇÃO TEXTUAL DE SURDOS:  

LINGUAGEM METAFÓRICA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

Ana Paula Lima Santos (FME) aluaplim@yahoo.com.br 

 

O objetivo do presente estudo é apresentar múltiplas leituras sobre os aspectos linguísticos implicados na in-

terpretação de metáforas por indivíduos surdos relativamente ao processo de produção textual e aprendizado da lín-

gua portuguesa como segunda língua (L2). A relevância da pesquisa reside em demonstrar a importância das metáfo-
ras no processo de interpretação e produção textual, porquanto apresentam eixos norteadores que implicam fatores 

sociais, culturais e linguísticos envolvidos nos processos de construções cognitivas, tal como salientam Fauconnier & 

Sweetzer (1996) e Lakoff & Johnson (1980). A linguagem metafórica se apresenta como um instrumento indispensá-
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vel no constante processo de constituição linguístico-discursiva, efetivando-se sobremaneira nas relações interativas 

e culturais. É preciso compreender que os conceitos que governam o pensamento e as construções cognitivas são res-

ponsáveis pelas percepções, comportamentos e relações interpessoais. Este sistema conceitual é, em grande parte, 

metafórico, de modo que, “categorizamos o mundo de acordo com as nossas experiências, com o contexto sociocul-
tural e linguístico no qual nos inserimos” (LAK OFF & JOHNSON, 1980). Neste estudo, portanto, empreende-se 

uma pesquisa semântica do aprendizado e uso da língua, a partir de suas relações com a cognição, considerando a 

experiência perceptual e cultural do sujeito Surdo em processo de produção textual. Verifica-se, dessa forma, a utili-

zação das metáforas como suporte necessário a aquisição e a construção de novos saberes e novos conceitos na utili-

zação de uma segunda língua de modalidade escrita. O corpus deste trabalho se constitui a partir de filmagens digi-

tais produzidas por alunos surdos profundos, em estágios variados de automação do português (L2), cuja fluência em 

libras se mostra relevante nas atividades interpretativas das metáforas cotidianas. Os resultados obtidos nos levam a 

concluir que cultura, pensamento e linguagem metafórica são elementos indissociáveis no processo discursivo. 

A PRODUTIVIDADE DAS LOCUÇÕES “POR CONTA DE” E “EM FUNÇÃO DE” 

NAS PRODUÇÕES ESCOLARES 

Maria de Fátima Fernandes Bispo (CEFET/RJ) fatimabis@gmail.com 

 

Observa-se, recentemente, na linguagem oral, inclusive, na mídia, o emprego frequente das expressões “por 

conta de” e “em função de”, como conectivos, com valores semânticos de explicação e causa. Entretanto, esse em-

prego, por ser tão recorrente, tem se manifestado também em textos escritos, sobretudo nos escolares. Apesar de tal 

uso ser preconizado pela norma padrão da língua como um vício de linguagem, é sabido que o falante, ao realizar su-

as escolhas lexicais, não o faz aleatoriamente, residindo, em suas opções, intencionalidades discursivas diversas. Por-

tanto, esta pesquisa visa a analisar aspectos sintáticos, semânticos e discursivos dessas locuções, em redações do en-

sino médio, selecionadas em uma escola técnica federal, do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. 

A REFERENCIAÇÃO INDIRETA NAS FÁBULAS FABULOSAS 

Elmar Rosa de Aquino (UERJ) er-aquino@uol.com.br 

 

O presente trabalho visa a fazer uma análise da teoria da referenciação defendida por Mondada e Dubois 
(1995), acerca dos conceitos de objeto-de-mundo e objeto-de-discurso, combinados com as reflexões sobre referência 

e correferência de Milner (2003) e as contribuições de Koch (2005), a construção dos sentidos por meio das cadeias 

referenciais de Roncarati (2013) e a importância do ensino de gramática, por Neves (2002). Parte-se de um estudo do 

poder de transformação de objetos de mundo em objetos de discurso promovida pelo usuário da língua e concretiza-

da no texto, com o aporte semiótica de extração peirciana, em Simões (2007 e 2009), por meio da comparação de 

textos parodísticos de contos clássicos, pelo viés do funcionalismo. 

A RELEVÂNCIA DA ABORDAGEM DE SITUAÇÕES VARIADAS DE LEITURA 

Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ) mtgpereira@yahoo.com.br 

 

Deve-se considerar o ato de ler – na sala de aula e fora dela – no sentido lato, ultrapassando as fronteiras do 

texto literário. Não se nega a sua relevância nem seu caráter insubstituível: tratar da estética da palavra. Na contem-
poraneidade, no entanto, é fundamental que se leiam os gêneros textuais nos suportes que se apresentarem. Assim, a 

formação do indivíduo se fará, levando em consideração a diversidade de linguagens que se inserem no quotidiano, 

possibilitando as ações e os respectivos desdobramentos em todos os níveis da atividade humana. A música, o com-

putador, a imagem, o gestual, por exemplo, devem compor a extensa galeria de “formas” de leitura. Sairemos enri-

quecidos com as experiências e preparados para os desafios que nos aguardam pessoal e profissionalmente. Na insti-

tuição escolar, o professor deve mediar tais atividades. 
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA POESIA TROVADORESCA 

Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET/RJ) tatiana.alves.rj@gmail.com 

 

O Trovadorismo, manifestação literária surgida durante a Idade Média, traduziu a nova visão de mundo que 
ora se impunha. De influência provençal e aristocrática, o amor cortês retratou a coyta d’amor e a idealização da mu-

lher, que se afigurava como inacessível. Altiva e distante, a mulher representada nas cantigas de amor trazia, com seu 

desprezo, o sofrimento amoroso a ser cantado pelo trovador, que assumia a imagem do homem desprezado. O caráter 

inefável da figura feminina trazia, sobretudo, um modelo de submissão e de altivez que reproduzia, de forma velada, 

as normas de conduta a serem seguidas pela mulher. Outra modalidade, a da poesia satírica, representada pelas canti-

gas de escárnio e de maldizer, trabalhava, ainda que com estratégia distinta, para reproduzir a mesma ideologia: por 

meio das críticas, ora veladas, ora explícitas, as cantigas satíricas condenavam o comportamento que desejavam ba-

nir, estabelecendo, por contraste, o modelo a ser obedecido. Vendo nas modalidades lírica e satírica da poesia trova-

doresca as duas faces de uma mesma moeda no que se refere à perpetuação da ideologia vigente – machista e patriar-

cal–, o presente estudo tem por objetivo refletir acerca da representação da mulher na cantiga trovadoresca. A partir 

dos diferentes perfis femininos vislumbrados nas cantigas, nosso estudo busca rastrear a ideologia contida nas mani-
festações artísticas de então. 

A REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS 

EM AOS MEUS AMIGOS E QUERIDOS AMIGOS DE MARIA ADELAIDE AMARAL 

Eliana Sales Vieira Neves (UFBA) elianasvieira@yahoo.com.br 

 

Este artigo irá discutir sobre a representação feminina no romance Aos meus amigos de Maria Adelaide Ama-

ral e na sua adaptação à televisão através da minissérie Queridos amigos. A adaptação do romance para a minissérie 

conta a história de uma família de amigos em São Paulo, em 1989, e faz uma avaliação dos ideais da juventude brasi-

leira nos anos 70. Levando em consideração que essa geração teve de fazer um salto nos costumes, enquanto o país 

sofria um retrocesso social e político, a adaptação do romance à minissérie será analisada, privilegiando as questões 

de gênero, visto que muito desse “salto nos costumes” diz respeito à condição da mulher na sociedade brasileira. Para 

este estudo, serão analisadas as representações das personagens D. Iraci e sua filha Bia no romance e na minissérie. 
A partir do estudo da representação dessas personagens, será discutido o conceito de sujeito pós-moderno (HALL, 

2011) o qual não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente e assume identidades diferentes em diferentes 

contextos sociais. 

A RESSURREIÇÃO DO AUTOR 

Rodrigo Bueno Ferreira (UFPR) ruod_rik@hotmail.com 

Eva Beatriz Holland (UFPR) 

 

Em seu texto clássico intitulado A Morte do Autor (1968), Roland Barthes apresentou a controversa ideia de 

que durante a fruição literária o nascimento do leitor deve ser pago com a morte do autor (BARTHES, 2004, p. 6). 

Embora sua reflexão crítica seja pertinente, a concepção de linguagem assumida por Barthes parece suprimir um 

conceito elementar advindo da moderna pragmática, a noção de ‘intencionalidade’. Na linha dos trabalhos de Grice 
(1975), Sperber e Wilson (1995/2001), Tomasello (1999/2008) e Dascal (2006), a pragmática supõe que uma carac-

terística central nos processos comunicativos humanos é o reconhecimento da intenção comunicativa. Por essa via, o 

autor não deve ser sacrificado, visto que ele mesmo pode ser um dado para a interpretação da obra – uma fonte de 

conhecimentos já armazenados na memória enciclopédica, como prevê o modelo da teoria da relevância (SPERBER 

& WILSON, 1995), ou uma pista pragmática, como sugere Dascal (2006). Portanto, após sua morte, este trabalho 

sugere a “ressurreição do autor”, pressupondo que o processo comunicativo humano não é meramente hermenêutico, 

como teorizado por Barthes, mas um procedimento de reconhecimento intencional por vias inferenciais, sendo tais 

inferências engatilhadas por ostentações de um agente comunicativo. 
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A RETEXTUALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE LEITURA 

E PRODUÇÃO DE TEXTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Suellen Silva Venturim (UFES) s.venturim@hotmail.com 

Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br 

 

Geralmente, os textos são trabalhados, em sala de aula, de maneira superficial, o que impossibilita análises 

mais profundas, essenciais para sua compreensão. Dessa forma, a partir de estratégias capazes de direcionar práticas 

de retextualização (ato de reescrever um texto partindo de pontos de vista diversos presentes em um texto fonte, sem 

alterar o gênero textual), o leitor/produtor estará capacitado a descobrir a tessitura do texto, seu modo de composição, 

no que diz respeito aos segmentos textuais e suas especificidades, bem como seus implícitos, sua simbologia. A meta 

deste trabalho é observar o processo de retextualização de um texto, a partir de visões discursivas diferenciadas. Essa 

motivação se deve ao fato de observarmos que um mesmo tópico pode ser narrado de maneira variada, dependendo 

do locutor, do contexto social e do momento histórico em que o texto é produzido. Ou seja, este trabalho pretende 

apontar a importância dessa nova visão de análise do texto – retextualização – em práticas voltadas para a sala de au-

la, como forma de possibilitar um estudo aprofundado de aspectos textuais que, muitas vezes, não são levados em 
consideração durante a releitura de textos e na produção textual de gêneros escritos. 

A REVITALIZAÇÃO DA REVISTA IDIOMA 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) taniamnlc@gmail.com 

 

A Revista Idioma, publicação do Departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia Ro-

mânica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), chega, revitalizada, a seu vigésimo terceiro número. 

Os vinte e dois números lançados de 1998 até 2003 trazem a excelência acadêmica como marca dos artigos e recen-

sões publicados, marca esta que o presente número mantém pela qualidade dos textos de professores e pesquisadores 

da UERJ e de outras instituições de ensino superior aqui reunidos. Com periodicidade semestral, Idioma chega aos 

leitores em versão digital. Mantendo a configuração implantada desde o número 14, integram o presente número oito 

artigos e duas recensões. Constitui, sem dúvida, um espaço de referência para a divulgação de estudos de pesquisado-

res brasileiros e estrangeiros. Muito importante foi o apoio e o incentivo recebidos para trazer, de volta ao meio aca-
dêmico, nossa revista. 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

COMO FACILITADORA DO ENSINO DE LEITURA E ESCRITA A PARTIR DE GÊNEROS TEXTUAIS 

Joildes Santos de Sousa (UESC) joisousa@hotmail.com 

Josinéia Santos de Sousa (UESC) 

Elane de Jesus Santos (UESC) lanemorena22@hotmail.com 

 

O ensino de língua portuguesa a partir de gêneros textuais tem sido cada vez mais difundido entre os especia-

listas da área. O trabalho com os gêneros contribui para o ensino da leitura, da escrita, bem como para o desempenho 

da oralidade. Quando dominam os gêneros mais correntes na vida cotidiana, os alunos são capazes de perceber o jo-

go que frequentemente se faz por meio de manobras discursivas que caracteriza determinado texto como tal. Entre-
tanto, fazer uso de sequências didáticas, como procedimento pedagógico, favorece a organização mais sistemática 

das aulas, permitindo ao educando acesso e domínio às práticas de linguagem que o gênero em estudo exige. Desta 

forma, o presente trabalho objetiva sensibilizar profissionais da educação, em especial no ensino de língua, para o 

trabalho pedagógico com textos de maneira que levem seus alunos a interpretar de modo reflexivo. Além disso, ana-

lisar as estratégias de organização de determinado gênero e reconheça suas especificidades. As fundamentações aqui 

postuladas se baseiam nas contribuições de Marcuschi (2010), Bakthin (2003), Mendonça (2010), Dolz et al. (2001), 

Luckesi (2000), Rama & Vergueiro (2004), bem como nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Linguagens, que 

defendem a exploração dos gêneros do discurso nas aulas de leitura e produção textual. 
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A TERRA PROMETIDA: UMA METÁFORA DESLOCADA 

José Severino da Silva (UNIGRANRIO) cap.prof_jose@yahoo.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 

Jacqueline de Cássia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) 

 

Não falo aqui de uma diáspora hebraica, mas de uma diáspora interna, de um deslocamento migratório dentro 

do próprio território. Estes migrantes sofreram outras angustias e tristezas, neste caso, não foi à escravidão tampouco 

perseguição, foi a fome, a seca, a miséria. A este deslocamento dou o nome de diáspora nordestina. Muitos se deslo-

cam em busca de uma terra fértil, abundante e produtiva e neste lugar se aporta descarregando sonhos, promessas, 

tristezas e esperanças que por muito tempo alimentou suas entranhas, ambições básicas de sobrevivência. Neste lu-

gar, longe de tudo, de suas raízes culturais do seu “locus” com o passar do tempo vai moldando, se ajustando, lapi-

dando e formatando este sujeito ora forasteiro, ora andarilho, ora navegante, ora migrante, ora sudestino, ora parte in-

tegrante desta metáfora deslocada. Estes sertanejos buscam uma Nova Canaã a “terra prometida” onde ‘há leite e 

mel’. Nessa perspectiva, o nordestino não deixa sua gente, sua terra, su a cultura, apenas se desloca. Francisco Bar-

boza Leite é um dos principais representantes desse movimento migratório chegando a Duque de Caxias – RJ em 
1947 se aportando na Baixada Fluminense até seus últimos dias de vida e é também sobre sua trajetória que este tra-

balho versará. 

A TEXTURA GERAL DA EXPERIÊNCIA 

O PERCURSO DA REPORTAGEM AO HIPERTEXTO EM EUCLIDES DA CUNHA 

Éris Antônio Oliveira (UCGO) rizantonio@bol.com.br 

 

Faz-se, aqui, um estudo comparativo e intertextual, sobre algumas reportagens publicadas no jornal O Estado 

de São Paulo e no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, produções que tratam a Guerra de Canudos. Esse corpus 

será examinado com base no aspecto hipertextual, que nos permite indagar sobre os modos de correlação estabeleci-

das entre os textos anteriores, constituídos por reportagens, tomados como hipotextos, e o texto posterior, Os Sertões, 

tomado como hipertexto. Procura-se, ainda, verificar como se dão as relações entre o significante, o evento, a crise, a 

guerra e a significação; ou seja, o sentido social, político e histórico desses fatos. 

A UTILIZAÇÃO DE RECURSO AUDIOVISUAL 

NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

Luzia Angélica Moreira Machado (UFT) acilegnamoreira@yahoo.com.br 

 

Diante do desenvolvimento tecnológico em que o mundo se encontra, percebe-se a grande necessidade de 

buscar alternativas que atraiam a atenção e desperte no aluno o interesse em estudar a língua inglesa. Nesse sentido a 

utilização de recurso audiovisual como ferramenta complementar é de grande importância. A obra cinematográfica, 

por exemplo, devido suas especificidades artísticas e linguísticas, é um valioso instrumento de pesquisa e análise so-

cial sendo também de grande valia para o educador, pois trabalha tanto com elementos subjetivos quanto da dinâmica 

das relações sociais. A exibição de filmes é capaz de trazer ao aluno uma realidade que uma aula tradicional não tra-

ria, além de contribuir para o processo de seu desenvolvimento cognitivo, bem como fixar sua atenção. Entende-se 
que a escola é um centro de formação educacional, cabendo aos professores uma boa utilização das tecnologias ino-

vadoras disponíveis e contribuindo, assim, para o desenvolvimento dos alunos de forma prazerosa com qualidade. Os 

recursos audiovisuais mais utilizados no meio familiar e educacional são: internet, televisão e DVD. Esses recursos, 

além de permitirem o desenvolvimento auditivo e visual, também compartilham diversas informações entre as pesso-

as num contexto ampliado e com a globalização, diminuindo as distâncias. Considerando o aprendizado da língua in-

glesa como parte de um dos processos da socialização, temos como objetivo principal utilizar a linguagem audiovi-

sual, incentivando a leitura de imagens em movimento que está intimamente ligada ao que somos e ao que vivemos. 

Podemos também perceber a relação social e cultural que essa prática proporciona a quem dela faz uso. Com isso 

podemos ampliar a capacidade cognitiva do aluno, proporcionando-lhe outra forma de ver e entender o mundo a par-

tir de sua cultura, compreendendo seus significados de forma eficiente e inovadora. 
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A VARIAÇÃO DE CHICO BENTO: ANÁLISE QUANTITATIVA SOBRE O FONEMA /r/ 

Luciana da Costa Quintal (UERJ) professoralucianaquintal@gmail.com 

 

Este trabalho busca realizar um estudo sociolinguístico variacionista, tendo como corpus revistas em quadri-
nhos de Chico Bento (personagem de Maurício de Sousa). Pretende-se, destarte, elaborar um trabalho de análise 

quantitativa do fonema /r/, tanto no que diz respeito ao apagamento do (r) final de infinitivo (rotacismo) e à supres-

são no meio da palavra (dissimilação), como à sua troca de posição (metátese) e à acomodação que leva a lateral (l) 

tornar a vibrante (r) (rotacismo). Estes fenômenos, chamados metaplasmos são os processos evolutivos por que pas-

sou a língua na transição do Latim para o português. Sendo assim, este projeto constitui uma pesquisa de natureza di-

acrônica, a fim de expor a variação do fonema /r/ ao longo dos anos. Este estudo é realizado com embasamento teóri-

co acerca da sociolinguística, especialmente tomado pela questão da variação, segundo os estudos desenvolvidos por 

Mollica e Braga, 2003, desde as variáveis ter > tê, problema > pobrema e prateleira > parteleira às realizações como 

em almoço > armoço. Logo, pode-se afirmar que este estudo tem por finalidade analisar as ocorrências de (r) em 

corpus específico; discutir o caráter da variação no corpus; e observar as diversas formas das ocorrências de (r) em 

relação ao período de enunciação, sem desconsiderar a época, o contexto e o gênero a que correspondem. 

A VARIAÇÃO LINGUISTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

BREVE ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

Shirley Vieira (UERJ) soushirley@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho busca observar o tratamento dado à variação linguística em algumas coleções de livros 

didáticos de 5ª a 8ª séries, aprovados pelo MEC. De modo geral, buscamos analisar as formas como as questões da 

variação da língua são apresentadas para alunos e professores, como a noção de “certo” ou “errado”, o preconceito 

linguístico ou mesmo a língua tratada como mero diálogo humorístico. O resultado da análise de tal material mos-

trou-se satisfatório no sentido de se trabalhar as variedades linguísticas em sala de aula, porém, ainda estamos longe 

de uma abordagem ideal no tratamento da variação nas escolas do Brasil. 

A VARIÁVEL PRONOME SUJEITO: 

O “PRONOME NULO” E O “PRONOME PLENO”  

COMO FORMAS VARIANTES EM “OUVI” E “OUVIU” 

NO PORTUGUÊS BRASILEIRO DOS SÉCULOS XIX E XX 

Lílian Rodrigues de Almeida (UERJ) lilianrodrigues.br@gmail.com 

 

O português brasileiro vem adotando o parâmetro não pro-drop de paradigmas verbais, fenômeno linguístico 

que tem sido estudado na literatura para melhor caracterizar e descrever a língua. O presente trabalho se insere nessa 

linha de pesquisa, cuja proposta consiste em avaliar a configuração do parâmetro pro-drop/não pro-drop no portu-

guês brasileiro por meio de um estudo diacrônico com dados extraídos do “Corpus do Português”. Foram compara-

das as ocorrências dos pronomes pleno e nulo para a primeira e a terceira pessoas do singular entre os séculos XIX e 

XX, com as palavras-chave “ouvi” e “ouviu”. A análise e o tratamento estatístico dos dados mostraram que a tendên-

cia não pro-drop do português brasileiro apenas pôde ser evidenciada na terceira pessoa do singular, apontando pro-
gressão da variante “pronome pleno”. A primeira pessoa apresentou variação estável. Os resultados obtidos, além de 

colaborarem com os estudos variacionistas do português, podem ser também analisados pela psicolinguística. Esse 

ramo do conhecimento que estuda o processamento da linguagem, analisa essa natureza de fenômeno em termos da 

funcionalidade e do custo cognitivo, aspectos que justificariam as configurações assumidas pela língua. 

A VISÃO DE ORALIDADE NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE DO PNAIC 

José Ricardo Carvalho (FUFSE) ricardocarvalho.ufs@hotmail.com 

 

A partir do final do século XX, a inserção das práticas sociais de usos da fala e da escrita no processo de alfa-

betização tem intensificado transformações no currículo do ensino fundamental, modificando o modo de ensinar a ler 

e a escrever na escola. A fim de identificar as mudanças de orientação pedagógica, será examinado, mais especifica-
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mente, o que se entende por oralidade nos documentos oficiais e de que forma a concepção de linguagem, inscrita em 

nos cadernos pedagógicos vinculados ao programa de formação continuada do professor alfabetizador do PNAIC, 

aponta para um novo modo de planejar e organizar as atividades no ciclo da alfabetização. Neste contexto, observa-

se a preocupação com novos conteúdos e novas estratégias de ensino para que o aluno não apenas decodifique os tex-
tos, mas possa se apropriar dos recursos linguísticos e discursivos para interagir com eles e compreendê-los. 

A VOZ DOS EXCLUÍDOS: UMA ANÁLISE DA LINGUAGEM EM CAPITÃES DA AREIA 

Bárbara Cecília dos Santos Neves (UEFS) babytrilhos@yahoo.com.br 

Celeste Maria Pacheco de Andrade (UEFS) 

 

Capitães da Areia (1937) apresenta uma grande variação de linguagem refletida nos diálogos das crianças 

abandonadas, capoeirista, mãe de santo, padre, saveiristas, prostitutas, marinheiros... A linguagem nasce da necessi-

dade que o ser humano tem de expressar seus pensamentos por um sistema de signos, sinais, símbolos, sons gestos. 

Percebendo o romance literário como um macroato de linguagem realizado na interação entre autor e leitor, exercen-

do a representação de uma dada realidade social e humana, à luz do dialogismo bakhtiniano (1993) que afirma ser o 

romance o gênero que representa artisticamente a interação entre as vozes sociais, proporcionando a representação do 
pensante, transição da fala e do pensamento, é que este trabalho pretende analisar as formas de linguagens presente 

no romance Capitães da Areia (1937) do escritor baiano Jorge Amado. O tema principal do romance é a marginali-

zação de crianças e adolescentes, que por diversas razões se encontram em situa ção de rua. Amado dá voz aos meni-

nos abandonados ao incorporar elementos da cultura popular, com o caráter realista utiliza as normas vernáculas e 

coloquiais, a naturalidade, a fala espontânea para tecer a vida das crianças abandonadas; debatendo e denunciando 

sobre as desigualdades sociais e econômicas, as formas de coerção/proteção da época. Entendendo que na literatura é 

possível perceber descrições perfeitas das variações linguísticas, visto que a linguagem é para o autor um elemento 

marcante do retrato social, do ambiente e dos personagens e percebendo que a linguagem amadiana reflete no com-

portamento das personagens denunciando o grau de marginalização que as crianças abandonadas eram submetidas. 

ABORDAGENS DE ENSINO – APRENDIZAGEM EM MANUAIS DE ITALIANO LE 

Maria Lucilene Moreira Alves (UFRJ) lenemoreira@hotmail.com 

Annita Gullo (UFRJ) 

 

O principal interesse deste estudo é fazer uma análise das atividades apresentadas em manuais didáticos de 

italiano língua estrangeira (ILE) nas quais diferentes abordagens de ensino são utilizadas e confrontadas com os dire-

cionamentos dados pelo Guida degli Insegnanti (manual do professor). O corpus dessa pesquisa é constituído pelos 

manuais didáticos: Arrivederci 1, Domani 1 e Nuovo Progetto Italiano 1A e o respectivo Guida degli Insegnanti. A 

justificativa para a escolha dos supracitados manuais deve-se ao fato de serem os mais adotados nos cursos de italia-

no no Rio de Janeiro e, principalmente, por eu ter vivenciado a experiência de utilizá-los na minha prática docente. 

Para tanto se fará uso das propostas de Giovanni Freddi (2006) e Alice Omaggio (1986) no que se refere às metodo-

logias didáticas, além dos pressupostos teóricos de Paolo Balboni (2000), para a questão da didática da língua italia-

na LE e abordagens de ensino– aprendizagem. A hipótese levantada é que mesmo com a grande variedade de ativi-

dades propostas, sustentadas nas abordagens de ensino-aprendizagem, existe uma tendência à repetição de metodolo-
gia/abordagem no manual didático, muitas vezes contrariando a proposta do autor. A partir dessa hipótese, será exa-

minado com profundidade o corpus proposto, observando atentamente os métodos didáticos sugeridos. As aborda-

gens utilizadas serão identificadas bem como a sua apresentação e desenvolvimento nos manuais, identificando, as-

sim, as incongruências e harmonias desses manuais didáticos. 

ABY WARBURG, CAÇADOR DE METAMORFOSES 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) nunez@unisys.com.br 

 

Em 1918, Aby Warburg identificou numa borboleta uma nova figuração da ninfa de Boticcelli que ele vinha 

estudando havia já alguns anos. Para fundamentar suas excêntricas aproximações entre ritos e imagens altamente 

elaboradas da arte renascentista, dados etnográficos e procedimentos estéticos, pensamento científico e xamanismo, 

Warburg montou uma biblioteca e um atlas inusitados, enigmáticos, aturdidores. Deste curioso repertório saem con-

ceitos hoje considerados imprescindíveis, tais como “sobrevivência dos antigos”, “lugares e itinerários de memória”, 
“elemento estranho”, “Pathosformel” e outros, todos eles, conectores de sentidos através do quais sistemas culturais 
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distantes se comunicam. Literariamente, o método warburguiano pode ser confirmado através dos epítetos homéri-

cos, assim como da narrativa muda que explode na tela de Max Ernst, 33 Mocinhas caçam uma borboleta branca. 

“ADELINO FONTOURA, GASTÃO BOUSQUET E ALCINO GUANABARA: 

DESILUSÃO E SENTIDO NAS CRÔNICAS FINISSECULAR” 

Marina Haizenreder Ertzouge (UFT) marina@uft.edu.br 

Maria do Espirito Santo (UFT) 

Rosa Cavalcante Ribeiro (UFT) 

 

A comunicação “Adelino Fontoura, Gastão Bousquet e Alcino Guanabara: desilusão e sentido nas crônicas fi-

nissecular” prioriza a escrita desses três cronistas que escreveram respectivamente na Gazeta da Tarde, no Diário de 

Notícias e no jornal Novidades. São eles representantes da narrativa decadentista do Fin-de-Siècle pela “performan-

ce” intimista. Na leitura de suas crônicas percebe-se que o decadentismo não significou apenas a sensação de deca-

dência, comum em determinadas épocas, mas a consciência de que o excesso de civilização criado pelo homem no 

século XIX trouxe-lhe mal-estar. Dois autores são significativos para compreensão do estilo textual em análise: Bau-

delaire que descreveu as aflições da modernidade através do seu spleen. (tédio existencial) e Schopenhauer em O 
mundo como vontade e representação, obra basilar para o Decadentismo no século XIX em torno do qual se identifi-

cavam Adelino Fontoura, Gastão Bousquet e Alcino Guanabara. 

ADVERSIDADE E OPOSIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO: 

ANÁLISE DE UMA INTERAÇÃO FACE A FACE À LUZ DA LINGUÍSTICA DO TEXTO 

Naira de Almeida Velozo (UFRJ) naira_velozo@yahoo.com.br 

Eloisa Beatriz Ciarelli (UFRJ) 

 

Neste trabalho, objetiva-se aplicar a proposta de Oliveira (2001) para o estudo do papel argumentativo da con-

junção mas à análise de uma interação face a face. Escolheram-se, como corpus, as três primeiras páginas de trans-

crição da primeira sessão de um caso de mediação que tinha por finalidade o acordo entre as partes de um processo 

da vara de família. Quanto ao recorte teórico, focaliza-se o chamado grupo da oposição (OLIVEIRA, 2001), o qual é 

formado pelas conjunções concessivas, adversativas e opositivas. Para levar a cabo a tarefa de aplicar os pressupos-
tos teóricos defendidos pelo autor ao estudo da conversa, esta exposição se divide da seguinte maneira: apresentação 

da proposta de Oliveira (op. cit.) para o estudo do grupo das conjunções opositivas, em contraste com as visões nor-

mativa (CUNHA, 1985), linguístico-textual (KOCH, 1993) e funcionalista (NEVES, 2000); esclarecimento dos pro-

cedimentos metodológicos adotados; e análise do corpus escolhido. Nas considerações finais, comenta-se acerca do 

ganho teórico da proposta de Oliveira (op. cit.) em relação à descrição, sobretudo semântica, do objeto de estudo; e 

em relação à compreensão da construção do discurso argumentativo em interação face a face. 

ÁGUA: HISTÓRIA, IDENTIDADE E VIDA 

Elijersse dos Santos (UESC) elijersse@outlook.com 

Reheniglei Rehem (UESC) r_rehem@yahoo.com.br 

 

Apresenta-se, neste trabalho, um relato de experiência sobre a oficina "Água: história, identidade e vida", 
aplicada nos dias 13 e 15 de maio de 2013, no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de Itabuna – BA, pelas bol-

sistas-discentes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES/UESC-Letras, ativida-

de concernente ao projeto Letramento Digital e Escrita Colaborativa em Língua Portuguesa, coordenado e orientado 

pela professora Reheniglei Rehem, com a supervisão da bolsista-supervisora, professora Joelma Andrade. A oficina 

teve como enfoque central a conscientização dos alunos a respeito da importância da água para o meio ambiente e a 

sobrevivência das espécies. Os aspectos históricos, sociais e culturais de um povo, a partir da sua relação com a Na-

tureza, no nosso caso, com o rio Cachoeira, fluxo hídrico que banha e corta a cidade de Itabuna, localizada na região 

cacaueira sul baiana. Com metodologia do tipo intervenção interativa, os alunos foram motivados a fazer uma refle-

xão crítica do referido tema proposto a partir de leitura e discussão de textos referenciais e literários, a exemplo de 

artigo de jornais e revistas especializadas e de poemas, como o "Diante do Rio", de Cyro de Matos, escritor local. Es-

ta experiência possibilitou que o aluno ter contato com diversos gêneros textuais (poemas, blogs, sites, biografia, 

etc.), em ambiente informatizado e propulsor à interação efetiva. 
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ALBERTO MUSSA E A COSMOGONIA DOS DEGRADADOS 

Joyce Silva Braga (UERJ) joycesilvabraga@gmail.com 

Fátima Cristina Dias Rocha (UERJ) fanalu@terra.com.br 

 

No contexto pós-colonial (Seymor Menton, Glória da Cunha e outros) ou pós-moderno (Linda Hutcheon), nos 

propomos mapear na narrativa de Alberto Mussa, intitulada O Enigma de Qaf (2004), a presença e a função dos per-

sonagens ex-cêntricos dentro da narrativa. Esta reflexão pretende demonstrar que esse romance problematiza as con-

tradições da verdade construída acerca da cultura árabe pré-islâmica, chamada de a “Era da Ignorância” após o ad-

vento do islamismo. Numa perspectiva intertextual, o romance traz à tona Os Poemas Suspensos e as lendas e histó-

rias de seus poetas do deserto, com seu modo de vida, suas relações sociais, sua cultura, no objetivo de promover 

uma revalorização da cultura árabe no mundo ocidental, mais especificamente no Brasil, país este que recebe imi-

grantes árabes desde o século XIX. Buscaremos, num primeiro momento, contextualizar o conjunto da obra ficcional 

do escritor, de forma a situar Qaf num continuum que, como defendemos, busca dar voz a subjetividades que foram 

silenciadas pelo discurso de seu colonizador europeu, como, por exemplo, a indígena e a africana. Dessa forma, bus-

caremos contribuir para uma maior compreensão de uma das vertentes da ficção brasileira no início do século XXI, 
além de colaborar com as pesquisas que tratam das representações e figurações árabes produzidas no Brasil. 

ALTERAÇÕES FONÉTICAS E FONOLÓGICAS: 

UM ESTUDO SOBRE METAPLANOS POR ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO NO FALAR TOCANTINENSE 

Suiane Francisca da Silva (UFT) suiane@uft.edu.br 

 

A sociolinguística pesquisa segmentos sociais que constroem e caracterizam a realidade e/ou o futuro linguís-

tico de um povo, ao mesmo tempo em que busca compreender os fatores de variação e mudança linguística, anali-

sando e divulgando as características da linguagem, da cultura e da sociedade pesquisada. Esta pesquisa consiste em 

uma análise investigativa sobre a existência dos possíveis usos de metaplasmos por adição ou subtração no discurso 

cotidiano de um grupo de moradores do distrito de Taquaruçu em Palmas – TO. Nesse sentido, o objetivo central 

deste trabalho é a verificação de ocorrência de variações linguísticas por adição e por subtração; no segundo momen-

to, de que forma essas utilizações ocorrem, seguido de discussões que exploram essa temática no falar tocantinense 
nos planos fônico e fonológico. Diante desta premissa, o estudo será fundamentado nos princípios teóricos da socio-

linguística, tendo em vista que ela permite a investigação das atitudes linguísticas e a trajetória linguística de uma de-

terminada comunidade, assim como o estudo dos dialetos sociais. Na estrutura deste trabalho o que se pretende de-

monstrar são as especificidades do processo de construção linguística presente no falar tocantinense; e para aprofun-

darmos os estudos sobre a temática em questão, recorremos ao corpus da pesquisa aqui referida, fazendo a aplicação 

e análise de um questionário tendo como participantes colaboradores moradores do distrito de Taquaruçu em Palmas 

– TO. Através de análises descritivas, esperamos fomentar a reflexão sobre a importância dos estudos no que concer-

ne a sociolinguística, para ampliação de discussões em torno desta temática, e se espera, com este trabalho, a partir 

da análise do processo de variações fonéticas no falar dos participantes, conseguir a identificação das possíveis cau-

sas e dos fatores que corroboram para o seu surgimento. 

ALTERNÂNCIA SUBJUNTIVO / INDICATIVO 

EM ORAÇÕES DECLARATIVAS NÃO SUBORDINADAS 

SOB ESCOPO DE ADVÉRBIOS DE DÚVIDA DO ESPANHOL MEXICANO 

Júlio César Lima Moreira (UFC) julioo007@yahoo.com.br 

Hebe Macedo de Carvalho (UFC) 

 

Observando a discrepância entre as prescrições da gramática normativa e a ocorrência do vernáculo quanto à 

ocorrência do modo subjuntivo e do indicativo em orações dubitativas consideradas como contexto preferencial do 

subjuntivo, esboçar-se-á uma descrição e análise desse fenômeno. Serão considerados os pressupostos teórico-

metodológicos da sociolinguística variacionista (LABOV, 2008) e do funcionalismo linguístico, principalmente os 

estudos funcionalistas de Givón (1995; 2001) dedicados à modalidade. Serão priorizadas as orações principais de su-

bordinadas e orações independentes (simples, coordenadas e justapostas) com valor dubitativo, de amostras de fala 

do espanhol da Cidade do México. Nesse contexto de variação, a partir de análise em tempo real e em tempo aparen-
te, será considerada a influência de fatores linguísticos e extralinguísticos para apontar a possibilidade de tendência à 

variação estável ou de mudança em curso entre subjuntivo e indicativo nesse envelope de variação. Tomamos como 

base o banco de dados de entrevistas coletadas pelo LEF (Laboratorio de Estudios Fónicos). Concluímos que: (i) no 
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espanhol do México, desde o século XVII, havia covariação entre subjuntivo e indicativo nesse contexto; (ii) os ad-

vérbios modais tendem a codificar-se, especializando-se dentro do paradigma, sendo uns selecionados pelo falante 

quando há mais certeza e outros quando há menos certeza; (iii) no percurso histórico, observa-se uma tendência a 

aumento da frequência de uso do indicativo em orações com a presença de advérbios de dúvida. (iv) na análise em 
tempo aparente, observa-se uma tendência à mudança em progresso; (v) há itens dubitativos de uso quase que cate-

górico do indicativo nas amostras de língua falada e escrita; (vi) a modalidade subjacente no enunciado manifesta-se 

independentemente da codificação linguística na expressão de forma escalar na interface realis-irrealis. 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) professorvilaca@gmail.com 

 

A popularização da internet oferece diferentes possibilidades para o campo educacional. Ela pode ser, entre 

outras coisas, local de pesquisa, ferramenta de comunicação e um ambiente virtual de aprendizagem. A aprendiza-

gem auxiliada ou realizada na internet não está restrita à educação a distância (EaD), embora esta certamente é a face 

mais visível da relação entre internet e educação. Desta forma, uma tendência de para os próximos anos é o cresci-

mento do ensino semipresencial (também denominado de blended learning). Este trabalho discute definições e carac-
terísticas dos ambientes virtuais de aprendizagem, propondo um olhar de mudanças ocasionadas entre outros fatores 

pelas redes sociais e pela web 2.0. 

AMORES, DE JOHANNES SECUNDUS 

Francisco de Assis Florencio (UERJ) ff017066@gmail.com 

 

Nosso trabalho tem por objetivo analisar e tecer comentários sobre a obra Amores, que se divide em três to-

mos e é composta em versos elegíacos. O primeiro livro é dedicado a Julia Monobiblos e tem como fonte de inspira-

ção o primeiro livro de elegias de Propércio, Cyntia Monobiblos. No segundo, Julia é apresentada como Lydia e Ve-

nerilla, a pequena Vênus, e o tom dos versos é um pouco mais leve do que o primeiro, seguindo mais de perto o esti-

lo ovidiano. O terceiro livro é menos interessante que os dois primeiros e é composto em forma de epístolas em ver-

sos. 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Gloria Sônia Mattoso Quélhas (CEFET/RJ/UERJ) gquelhas@gmail.com 

Kátia Cilene Cunha de Aguiar (CEFET/RJ/UERJ) 

 

Este trabalho foi motivado pela vivência da pesquisadora relacionada à elaboração de material didático para 

cursos na abordagem instrumental, tarefa essa realizada durante sua prática profissional, no CEFET-RJ. Atualmente, 

este estudo se relaciona com sua experiência recente como docente do Curso de Especialização em Línguas Estran-

geiras, da Coordenadoria de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do 

CEFET-RJ, no qual ministrou a disciplina “Gêneros Textuais e o Ensino de Línguas Estrangeiras”. Nesse curso, 

além de introduzir as teorias vigentes para a análise de gêneros textuais, concentrou-se na proposta pedagógica de 

implementação de gêneros de Ramos (2004). O presente trabalho, portanto, se concentra na investigação da utiliza-

ção de gêneros textuais em contextos profissionais, através da elaboração de atividades didáticas. A justificativa para 
o uso de gêneros textuais é a de que são instrumentos pedagógicos poderosos, pois fornecem meios de se observar o 

que os alunos precisam fazer linguísticamente, tipos de discursos que têm de ser capazes de compreender e produzir 

nas modalidades escrita ou falada, possibilitando, também, dessa forma, a articulação social dos mesmos. Tal estudo 

também capacita o professor a entender o formato do discurso, através de considerações sobre o seu contexto social e 

o seu propósito. 
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ANALISE DA ESCRITA DE ALUNOS PROVENIENTE 

DE ESCOLAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BA 

Illysandra Cerqueira Ribeiro (UFRB) illysandra@gmail.com 

Reinaldo Santana Pinheiro (UFRB) 

 

O presente estudo objetiva descrever a presença de variações linguísticas nos registros ortográficos de textos 

escritos por alunos oriundos de escolas públicas de séries iniciais. Optou-se por escolas públicas, devido ao fato de 

estas receberem um contingente maior de alunos cujos níveis de linguagem possuem um afastamento maior em rela-

ção à norma culta; resultado de condições socioeconômicas menos favoráveis. A pesquisa é realizada em duas esco-

las públicas do Município de Amargosa-Bahia, sendo uma localizada na área urbana e a outra na área rural a fim de 

se verificar o distanciamento no uso da escrita entre alunos das escolas públicas urbanas e alunos das escolas públi-

cas rurais. Utilizam-se, como referencial teórico, os pressupostos teóricos da sociolinguística quantitativa e qualitati-

va, pois trata-se de uma área cujas investigações científicas tem se ampliado nos últimos anos; é enfatizado o quadro 

teórico dos estudos sociolinguísticos de alguns teóricos variacionista. As atividades aplicadas junto aos alunos com o 

intuito de verificar na escrita a presença de fenômenos linguísticos como assimilação, hipercorreção e monotongação 
são analisadas. Com base nas análises, evidenciam-se nos textos dois tipos de regras variáveis: as descontínuas e as 

graduais. Esses traços caracterizam a variação, tendo em vista que não ocorrem aleatoriamente, uma vez que são di-

rigidos por limitações linguísticas passíveis de descrição. 

ANÁLISE DIACRÔNICA DAS CONSOANTES DO PB: 

PROCESSOS FONOLÓGICOS SOB A ÓTICA DA TEORIA AUTOSSEGMENTAL 

Aline Neuschrank (UCPEL) alineneuschrank@yahoo.com.br 

Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (UCPEL) carmenluc@terra.com.br 

 

Os estudos diacrônicos vêm cada vez mais evidenciando a importância de se conhecer ao máximo a história 

de uma língua que se pretenda analisar em pesquisas relacionadas tanto a aspectos sociolinguísticos como morfossin-

táticos e fonológicos. Por meio de estudos que levam em consideração a evolução da língua portuguesa, comprova-se 

a presença do latim no uso diário de nossa língua, além de ser possível entender mais facilmente muitas regras gra-
maticais por meio de um olhar voltado à origem das palavras. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar 

uma análise dos fenômenos fonológicos responsáveis pela constituição do sistema consonantal do português brasilei-

ro, tomando como ponto de partida o latim, revisitando a mudança através de uma teoria fonológica não linear. Atra-

vés do suporte da teoria autossegmental (CLEMENTS & HUME, 1995) analisando os traços formadores da estrutura 

interna das consoantes, o trabalho tem como foco os processos fonológicos responsáveis pela constituição do sistema 

consonantal do português brasileiro. A partir dessa abordagem, é possível, além de identificar o comportamento dos 

traços hierarquicamente dispostos e constituintes do sistema de consoantes do latim e aqueles ainda presentes no por-

tuguês brasileiro, também verificar quais regras fonológicas se fizeram presentes na composição do sistema conso-

nantal do português brasileiro. Pela dificuldade de encontrar-se material que exponha, através de uma teoria fonoló-

gica, o processamento estrutural de mudanças fonológicas, entende-se que este estudo contribuirá significativamente 

para a explicitação das etapas envolvidas nos processos fonológicos que motivaram mudanças, como o apagamento e 
a inserção de segmentos no sistema consonantal, trazendo novos subsídios para um melhor conhecimento da história 

da língua portuguesa. 

ANÁLISE DIACRÔNICA DOS FENÔMENOS METÁTESE E EPÊNTESE 

À LUZ DA TEORIA AUTOSSEGMENTAL 

Clarissa de Menezes Amariz (UFPel) clarissa.amariz@gmail.com 

Cíntia da Costa Alcântara (UFPel) cintiaca@terra.com.br 

 

A análise de uma língua a partir de sua história permite encontrar, a partir das evidências diacrônicas, subsí-

dios que possam explicar teorias linguísticas. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é investigar, com suporte na te-

oria autossegmental proposta por Clements e Hume (1995), a ocorrência dos fenômenos metátese e epêntese a partir 

de uma detalhada pesquisa bibliográfica no que concerne à evolução histórica do português. A bibliografia selecio-

nada para levantamento de dados demonstrará as transformações destes fenômenos na passagem do latim para o por-
tuguês, dando-se uma preferência ao latim vulgar, já que este representava a língua falada pela população e, por isso, 

será possível perceber maiores variações já que esta não se tratava de uma língua uniforme e estável. A teoria fono-
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lógica escolhida justifica-se, por se tratar de uma teoria que permite um entendimento do traço caracterizado por as-

sociação ou espraiamento. Além disso, é um modelo que incorpora a noção de sílaba o que contribuíra efetivamente 

a essa pesquisa sendo que ela trata de dois fenômenos de mudança silábica. 

ANÁLISE DO DISCURSO 

SOBRE O TRABALHO DOMÉTICO NA LETRA DA CANÇÃO “DOMÉSTICA”, DE EDUARDO DUSEK 

Priscila Lopes Viana Furst (UFMG) priscilalviana@gmail.com 

 

Neste trabalho, realizamos uma análise da letra da canção “Doméstica”, de Eduardo Dusek. Os passos meto-

dológicos para a análise da letra da canção são, primeiramente, a identificação dos percursos semânticos do intradis-

curso; a seguir, a identificação dos traços distintivos subjacentes aos percursos semânticos intradiscursivos; posteri-

ormente, a identificação das correspondentes oposições constitutivas do interdiscurso, a partir dos já identificados 

traços distintivos subjacentes aos percursos semânticos do intradiscurso; e, por último, o estabelecimento das rela-

ções entre os percursos semânticos intradiscursivos e as oposições interdiscursivas. Apesar de a canção “Doméstica” 

ser uma narrativa fictícia, valores e crenças socioculturais podem ser inferidos. O desfecho da narrativa pode ser sin-

tetizado por uma conclusão subentendida: “não fazer com os outros aquilo que não gostaria que fizessem com você”. 
A relação entre patroa e empregada é modificada, e esta terá a oportunidade de se vingar daquela. Esta inferência 

aponta para um posicionamento discursivo favorável às trabalhadoras domésticas. Verificamos que a letra de “Do-

méstica” caracteriza no intradiscurso a afrodescendência das trabalhadoras domésticas do Brasil (“mulata”, “nega”), 

a situação salarial (“um horror”), o descumprimento de seus direitos legais (“Sem carteira assinada”) e a subjugação 

física da trabalhadora doméstica em relação à patroa (“baixava a porrada”). 

ANÁLISE DOS ATOS DE FALA NA HQ REINO DO AMANHÃ 

Letícia Reis de Oliveira (UEMS) leticia.uems@hotmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@hotmail.com 

 

Baseado na teoria dos atos de fala, speech acts de Austin, que considera a palavra em ação, de acordo com ele 

a palavra não é dita simplesmente para comunicar, mas também para “fazer agir”, o que é mais do que afirmar algo 

utilizando-se do conteúdo linguístico. Partindo dessa premissa este trabalho tem como objetivo dar continuidade nos 
estudos linguísticos da HQ Reino do Amanhã do roteirista Mark Waid e arte de Alex Ross, analisando os atos de fala 

e o efeito que essas enunciações causam para dar sentido à trama. 

ANÁLISE DOS GIBIS DA TURMA DA MÔNICA A PARTIR DO PERSONAGEM LUCA: 

A GÊNESE DE UMA NOVA IDENTIDADE 

Vanessa Nogueira Maia de Sousa (UNIGRANRIO) vanessousa@yahoo.com.br 

Danielle Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO) 

 

As histórias em quadrinhos podem ser consideradas um gênero atual de texto. Cada vez mais, fazem parte do 

dia a dia de diversos tipos de leitores, inclusive dos estudantes. Nesse sentido, nos dias de hoje, sua inserção na área 

de letras/linguística é bastante pertinente. O presente trabalho pretende analisar os gibis da Turma da Mônica sob o 

ponto de vista da identidade. Para tanto, utilizará as histórias em que aparece o personagem Luca, um menino cadei-
rante, criado em 2004. Luca é uma criança ativa e praticante de esportes, como natação e basquete. Como utiliza a 

cadeira de rodas para se locomover, ganhou o apelido dos colegas de “Da Roda”. Seu apelido inicialmente era “Para-

laminha”, uma homenagem a Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso. O personagem é retratado como uma criança 

absolutamente normal e problemas como acessibilidade e preconceito não são tratados nas histórias. Se, por um lado, 

fato de ser apresentado como uma criança ativa, que participa das brincadeiras, resulta numa construção positiva de 

identidade, por outro, a pouca problematização da questão pode acabar implicando que outros temas inerentes à 

construção dessa mesma identidade deixem de ser tratados. A análise será feita tendo como escopo teórico autores 

como Stuart Hall, Néstor García Canclini, Zigmunt Bauman e Mike Featherstone. 
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ANÁLISE FILOLÓGICA DE MANUSCRITOS DO SÉCULO XVIII 

Juliana Lima Façanha (UFMT) jufacanha@gmail.com 

Elias Alves de Andrade (UFMT) elias@cpd.ufmt.br 

 

O presente trabalho tem como objetivo, norteado pela ciência filológica, apresentar as edições fac-similar e 

semidiplomática dos manuscritos presentes no documento “Livro de registro das Correspondencias Officiais da Pre-

sidencia da provincia com a repartiçaõ Ecclesiástica: 1887-1889”, pertencente ao Arquivo Público de Mato Grosso 

(APMT), seguidas da análise de suas características ortográficas e comentários de natureza paleográfica e codicoló-

gica. As edições fac-similar e semidiplomática do documento selecionado auxilia a leitura e análise do mesmo para o 

trabalho de identificação das ocorrências ortográficas constantes nos manuscritos, suas origens e razões, e possíveis 

aspectos linguísticos, políticos, sociais e históricos da província de Mato Grosso no século XVIII. 

ANIMAL E HUMANO NO LIVRO III DAS GEÓRGICAS DE VIRGÍLIO 

Matheus Trevizam (UFMG) matheustrevizam2000@yahoo.com.br 

 

No livro III das Geórgicas de Virgílio, o poeta continua a dar curso a uma prática bastante frequente ao longo 
de toda esta sua obra: referimo-nos ao mecanismo significativo do enfraquecimento de barreiras entre todos os reinos 

da criação, como o animal e o humano. Embora, nas demais partes do poema, isso se dê mesmo entre as plantas e os 

demais tipos de integrantes da vida na natureza, o livro terceiro das Geórgicas, por concentrar-se tematicamente no 

assunto técnico da pecuária, privilegia os jogos de interpenetração entre os mundos da animalidade e da humanidade. 

Será nosso intento, nesta comunicação, demonstrar que, em Geórgicas III, se os animais resultam humanizados em 

seus gestos e sentir, os seres humanos não deixam de partilhar do destino dos “brutos” pela via dos instintos e da ex-

perimentação da morte. 

ANTÓNIO PATRÍCIO LEITOR DE NIETZSCHE 

Roberto Nunes Bittencourt (FAMA) rnb.roberto@gmail.com 

 

Este trabalho discute a possibilidade de interpretação da obra de António Patrício por meio de uma leitura do 

pensamento filosófico de Friedrich Nietzsche. A influência nietzschiana pode ser percebida, nos textos de Patrício, 
sobretudo no que o filósofo alemão conceitua como apolíneo e dionisíaco. Percebe-se, portanto, nos textos do escri-

tor português, uma adesão a estes princípios: o impulso apolíneo se manifesta através do enaltecimento da beleza, 

justamente pelo fato de que o belo mantém estreito vínculo com a harmonia, com a proporção, posto que tudo aquilo 

que pertence ao plano do belo deve necessariamente respeitar as regras da proporção. O “dionisíaco” se refere ao im-

pulso natural que, de acordo com Nietzsche, propunha a total inversão dos valores apolíneos de moderação e equilí-

brio. 

ANTÔNIO VIEIRA E O SERMÃO DA RAINHA SANTA ISABEL: 

REFLEXÕES ÀS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 

Leonardo Samu (UERJ) leonsamu@gmail.com 

 

Nas comemorações dos 405 anos de nascimento de Antônio Vieira, desejamos com este artigo voltar à obra 
deste autor, especificamente no Sermão da Rainha Santa Isabel, com a finalidade de verificar o elemento argumenta-

tivo presente na obra. Como sabemos, enquanto padre, utiliza Vieira, na construção do seu sermão, toda uma linha 

argumentativa calcada no método de produção clássica de um sermão. Entretanto, associado a este método proposto 

pela igreja, Vieira faz uso de uma série de recursos destinados à convicção de seu ouvinte, algo que se vê desde a se-

leção vocabular presente na obra até a exaltação da figura de Santa Isabel, rainha singular na história de Portugal. 

Nossa leitura se desenvolverá a partir do levantamento dos recursos expressivos capazes de contribuir na argumenta-

ção do texto. 
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APAGAMENTO DE /r/ FINAL: 

REFLEXO DA FALA NA ESCRITA DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA 

Marivan de Souza Santos (UFRB) mary_ss07@hotmail.com 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

Este trabalho tem o intuito de investigar a influência da língua falada na escrita de estudantes do quarto ano 

do ensino fundamental pertencentes a duas escolas: uma situada na zona rural e outra localizada na área urbana da 

cidade de Amargosa – BA. O estudo buscou verificar o fenômeno do apagamento do /r/ final em textos escritos pelos 

alunos destas duas instituições da rede pública de ensino. Para isso, aplicou-se uma atividade em que os alunos das 

duas escolas deveriam escrever uma narrativa a partir de uma imagem. Os textos foram analisados com a finalidade 

detectar os níveis de apagamento do /r/ final na escrita dos estudantes da área urbana e rural. Os resultados revelaram 

que os estudantes da zona rural fizeram a supressão do /r/ em final de palavras com uma frequência maior do que os 

alunos da escola situada na área urbana. 

“ARTE DE COZINHA”: 

ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO DE UM DOCUMENTO PORTUGUÊS DO SÉCULO XVII 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) rcrqueiroz@uol.com.br 

 

A alimentação sempre foi, durante toda a história da humanidade, essencial. O ato de comer traz em si o pro-

fano e sagrado, pois representa não só o saciar das necessidades físicas, mas também a comunhão entre os homens e, 

neste sentido, é um ato cultural no qual deixa refletir a sua identidade, enquanto indivíduo e membro de um grupo. 

Deste modo, a “cozinha” e todos os elementos com os quais se relaciona fazem parte, no universo linguístico do qual 

partimos, do léxico, ou seja, do patrimônio vocabular da língua. Aqui tomaremos como corpus para as nossas análi-

ses léxico-semânticas o livro intitulado Arte de Cozinha, do português Domingos Rodrigues, cuja edição princeps da-

ta de 1680. No entanto, lançamos mão da edição realizada em 1987 pelas pesquisadoras Maria da Graça Pericão e 

Maria Isabel Faria, publicada pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda. As referidas autoras tomaram como texto de 

base a edição de 1732, impressa em Lisboa na Oficina Ferreiriana. O estudo do vocabulário contido nessa obra tem 

como teoria de base o que propôs Eugenio Coseriu (1991) quanto aos campos lexicais. Assim, tomamos o capítulo 
VI (que trata de manjar-real e manjar branco), da segunda parte do livro Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues, 

para aplicação dos campos lexicais, com o intuito de mostrarmos as relações estabelecidas na língua, através do léxi-

co, entre cultura e sociedade. 

ARTICULAÇÕES DO SIMBÓLICO 

NA NARRATIVA LITERÁRIA NORTE-AMERICANA DO SÉCULO XIX: 

A CRÍTICA AO CAPITALISMO 

Hudson dos Santos Barros (FAETERJ/FAMA) hsbrush@ig.com.br 

 

Esta comunicação tem como objetivo analisar o papel da leitura simbólica na narrativa literária norte-

americana como fonte de relevantes articulações de críticas sociais. Para tal, será demonstrado como o conto “Bar-

tleby, o escriturário”, de Herman Melville, permite a discussão do conflituoso crescimento do capitalismo norte-
americano no século XIX. Tendo como base um retrato histórico dos Estados Unidos desse século e análises teóricas 

das consequências sociais do capitalismo, aqui será abordado como o enredo do referido conto traz à tona uma dis-

cussão acerca das contínuas violências engendradas nos microcosmos de ordenação capitalista e como o simbólico 

pode atuar como importante ponte de intertextualidades necessárias à analise literária e social. 

AS CIDADES E A PAISAGEM NATURAL E ECOLÓGICA NA POESIA DE MYRIAM FRAGA 

Veronica Almeida Trindade (UEFS) velmestradouefs6@gmail.com 

Rosana Maria Ribeiro Patrício (UEFS) 

 

Este trabalho tem como principal objetivo discutir sobre imagens urbanas e a paisagem natural e ecológica na 

literatura através da poesia de Myriam Fraga, autora baiana, que versa sobre a temática citadina através da perspecti-

va paisagística e de memórias. As paisagens das cidades que se pretende representar serão abordadas como palco da 
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atuação humana através de poemas representativos, como: “A Cidade”; “A Cidade de Cachoeira I”; “A Cidade de 

Cachoeira II” circunscritos em sua Poesia Reunida (2008). 

“AS CONDICIONAIS [SE, POR ACASO, P Q] E [SE CASO, P, Q] NO PORTUGUÊS BRASILEIRO” 

Karla Conrado dos Santos (UFRJ) conradokarla@yahoo.com.br 
Lilian Ferrari (UFRJ) 

 

Esse trabalho busca delimitar e descrever os mecanismos cognitivos ativados pelas condicionais [Se Caso, P, 

Q] e em seguida contrastar a condicional [Se Caso, P, Q] com a [Se, por acaso, P, Q], a fim de que se possa retirar a 

margem de igualdade que poderia aparecer entre estas duas construções. A pesquisa se fundamenta nos pressupostos 

teóricos da linguística cognitiva, defendendo que a relação entre palavra e mundo é mediada pela cognição; categori-

zação (protótipos e efeitos prototípicos), que agrupa entidades semelhantes em classes específicas; teorias dos espa-

ços mentais (mesclagem conceptual, projeção entre domínios), que são domínios conceptuais que contêm representa-

ções parciais de entidades e relações em um cenário percebido, imaginado ou lembrado; e gramática de construções, 

propondo que as expressões linguísticas constituem unidades simbólicas baseadas em correspondências entre forma e 

significado. Parte-se do banco de dados da fala espontânea do português brasileiro e sites da internet. Serão delimita-
das as diversas motivações através de condições, perguntas e dúvidas quando os falantes usam “Se caso” e “Se por 

acaso”, expressando diferentes significados. Também há o fato do porque foi preciso ter novas palavras convivendo 

para expressar um mesmo valor “condicional” na língua, já que há o “Se” e o “Caso”. Logo, há uma pequena e pri-

meira análise (que a partir de novos dados vão se complementando e criando negações, com várias interpretações): 

[Se caso, P, Q]” – resultado de uma mesclagem conceptual, que é trazido pelos significados semânticos das condici-

onais “se” e “caso”, obtendo marcas possível/provável/indesejável ou possível/imprevisível ou prová-

vel/possível/imprevisível. Já no caso de [Se, por acaso, P, Q] ocorre uma atenuação da neutralidade trazida pelo “se”, 

que traz menos probabilidade, sendo, portanto, uma variante de “se”. 

AS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS EM REDAÇÕES ESCOLARES 

Mateus Gonçalves Santos (UESB) mateus.2@hotmail.com 

Rosana Ferreira Alves (UESB) alzana70@yahoo.com.br 

 

Com o presente trabalho, objetiva-se analisar o uso dos articuladores coordenativos em redações escolares de 

alunos concluintes do 3° ano do ensino médio da rede pública da cidade de Jequié/BA, com a finalidade de comparar 

o quadro das conjunções coordenativas apresentado nas gramáticas normativas da língua portuguesa com as que são 

usadas com mais frequência nas produções escritas dos alunos. Entende-se aqui o processo da coordenação como um 

mecanismo sintático de estruturação das orações dentro do período que estabelece relações lógicas e não apenas a li-

gação de frases, em outras palavras, é um processo sintático de encadeamento de ideias (GARCIA, 2003). Discute-se 

a disparidade semântica no uso dos conectivos, isto é, quando o aluno utiliza um conectivo que traz uma relação ou-

tra que não aquela estabelecida pelos gramáticos, por exemplo, iniciar a segunda oração com um conectivo explicati-

vo quando a primeira, por razões lógicas, pede um conectivo de valor adversativo. Nessa perspectiva, adotar-se-á 

como orientação teórico-metodológica, principalmente, os pressupostos de Rodrigues (1999), que trata do compor-

tamento dos articuladores subordinativos na linguagem jornalística com a finalidade de detectar se aconteceram alte-
rações no quadro das conjunções geralmente encontrado nas gramáticas tradicionais e se estão sendo usadas efetiva-

mente em textos escritos formais. A pesquisa justifica-se pela escassez da análise do comportamento dos articulado-

res coordenativos na estruturação de textos escritos formais de alunos. 

AS CONSTRUÇÕES TEMPORAIS-CONDICIONAIS NO PB 

Samantha Rodrigues de Oliveira (UFRJ) samantha1011@hotmail.com 

Lilian Vieira Ferrari (UFRJ) 

 

Este trabalho consiste no estudo das construções introduzidas pela conjunção "quando", cujo valor semântico 

é de condicionalidade (não de temporalidade), contrastando-as com as condicionais genéricas introduzidas por "se". 

Para isso, adota o referencial teórico da linguística cognitiva, da teoria dos espaços mentais (FAUCONNIER, 1994, 

1997; FAUCONNIER & TURNER, 2002) e da gramática de construções (GOLDBERG, 1995, 2006), para investi-

gar construções gramaticais do português brasileiro que apresentam a estrutura sintática [Quando P, Q], mas seman-
ticamente admitem interpretação condicional. Parte-se de estudos anteriores sobre construções condicionais e tempo-
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rais no âmbito da linguística cognitiva (FILLMORE, 1990, SWEETSER, 1990, DANCYGIER & SWEETSER, 

2005) para investigar semelhanças/diferenças entre condicionais temporais-condicionais e condicionais propriamente 

ditas. A partir da definição de tais formulações, o objetivo é identificar os mecanismos sintáticos e semântico-

pragmáticos associados ao estabelecimento de interpretação condicional em estruturas temporais-condicionais, rela-
cionando essas construções a processos cognitivos de construção do significado. Metodologicamente, parte do banco 

de dados do português brasileiro (Corpus LINC), disponibilizado pelo Grupo de Pesquisas em Linguística Cognitiva 

(LINC). Baseia-se especificamente em corpus jornalístico escrito, com exemplos retirados da revista Época, de ja-

neiro a dezembro de 2010. A hipótese é que essas construções temporais-condicionais associam o uso da conjunção 

temporal “quando” a recursos gramaticais que conferem genericidade aos eventos descritos. Além de sinalizarem 

mesclagem conceptual, ancorada em mecanismos de compressão espaço-temporal de eventos experiencialmente re-

levantes, distinguindo-se das condicionais genéricas com relação à sinalização de (inter)subjetividade. Recentemente, 

algumas análises já permitem constatar que as construções temporais-condicionais e condicionais genéricas são bas-

tante incidentes no português brasileiro, desempenhando papéis pragmáticos distintos. Agora já se identificou que as 

construções [Quando P, Q], cujo valor semântico é de condicionalidade, indicam postura epistêmica positiva, en-

quanto que as condicionais genéricas [Se P, Q] apresentam postura epistêmica neutra. 

AS CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LIBRAS 

POR CRIANÇAS SURDAS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BA 

Graciethe da Silva de Souza (UFRB) graciethe@live.com 

Luciene Conceição dos Santos (UFRB) 

Fernanda Maria Almeida (UFRB) 

 

O processo de aquisição de uma língua materna dá-se de forma natural e, embora as crianças não sejam ensi-

nadas a falar, precisam de um referencial linguístico para que possam desenvolver-se em termos de linguagem. Em 

relação às línguas espaço-visuais, no caso brasileiro, a libras, precisa-se considerar que essa língua tornou-se, de fato, 

reconhecida, em termos legais, recentemente. Por isso, ainda há uma dificuldade relativamente grande de acesso à li-

bras pelas pessoas que dela precisam fazer uso – os surdos, evidentemente – sobretudo, nas regiões mais afastadas 

das capitais e grandes centros urbanos. O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar como se dá a aquisição da li-
bras por crianças surdas e de que maneira a escola tem contribuído para o desenvolvimento desse processo. Para tan-

to, discutir-se-ão as etapas de aquisição de L1, especificamente em seus aspectos fonológicos, por cinco alunos sur-

dos (cuja faixa etária é de cinco a oito anos de idade), de uma escola da rede pública municipal de Amargosa-BA. 

Alguns teóricos que fundamentam a pesquisa são: Sá (2011), Moura, Vergamini e Campos (2008), Ré (2006) e Qua-

dros (2004). Argumenta-se, por meio de uma metodologia de investigação explicativa, com abordagem qualitativa, 

que as crianças surdas amargosenses, filhas de ouvintes, apreendem sua língua materna a partir da interação natural 

com outros sujeitos no contexto escolar, baseando-se, inicialmente em elementos concretos e específicos, os quais 

são cada vez mais ampliados, até atingirem o nível da abstração e o domínio das frases complexas. Ademais, consi-

dera-se que as alterações fonológicas presentes na etapa inicial de aquisição da L1 são inerentes ao processo de 

aprendizado e vão desaparecendo conforme o nível de maturidade do sujeito, o uso da libras nos mais diversos con-

textos de enunciação e as práticas metodológicas desenvolvidas pelo professor. Portanto, a escola se constitui num 
importante espaço para o desenvolvimento dos sujeitos surdos. 

AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIOCULTURAL NOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Jéssica de Freitas Machado (FAETERJ) karinadetogne@ig.com.br 

Ionice de Ávila Pereira (FAETERJ) 

Daniela Oliveira Ferreira (FAETERJ) 

 

Sabemos que a linguagem é o meio pelo qual o ser humano estabelece com o meio relações primordiais para 

sua inserção na sociedade. A língua, como mecanismo de comunicação, estabelece uma relação social entre seus in-

divíduos. Baseando-se nessa concepção, os estudos psicológicos podem contribuir para o desenvolvimento da língua, 

visando favorecer o amadurecimento cognitivo, envolvendo as questões dialetais e os meios de interação comporta-

mentais estabelecidos pela linguagem, no intuito de inserir o homem no meio sociocultural. Visto que cada sociedade 

possui uma variedade linguística, demarcada pelo meio cultural e social ao qual pertence, acreditamos que os estudos 
da psicologia em prol do desenvolvimento cognitivo e linguístico influenciam o relacionamento do homem na socie-

dade e na cultura a que este pertence. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA 

PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR 

Maria Diomara da Silva (UFJF) mariadiomara@yahoo.com.br 

Lucia Furtado de Mendonça Cyranka (UFJF) lucia.cyranka@uol.com.br 

 

Esse artigo introduz o conceito de sociolinguística e foca os seus principais aspectos na perspectiva educacio-

nal, de forma a contribuir com o exercício da prática docente. De maneira especial, destaca aspectos conceituais e 

teóricos que contribuem para a reflexão da realidade do professor alfabetizador. Por meio da reflexão a respeito do 

conceito de língua juntamente com os fatores linguísticos e extralinguísticos que a envolvem, trataremos das ques-

tões da variação e do preconceito linguístico que é presente na sociedade e, consequentemente, no contexto escolar. 

A evolução nos estudos variacionistas, que é extremamente significativo para a compreensão da verdadeira realidade 

e movimento linguístico existente em todas as línguas, torna possível entender a dinâmica fascinante de mudanças 

que envolvem as construções linguísticas que uma determinada comunidade de fala realiza, em uma perspectiva his-

tórica, social e científica. 

AS CONTRIBUIÇÕES DOS ENSINAMENTOS DE LEONARD BLOOMFIELD PARA A LINGUÍSTICA 

Jônatas Gomes Duarte (UFT) jonatas@uft.edu.br 

Sebastião Elias Milani (UFT) sebas@letras.ufg.br 

Maria José de Pinho (UFT) 

 

Este trabalho tem a finalidade de demonstrar a contribuição dos ensinamentos da teoria descritiva de Leonard 

Bloomfield para a linguística estruturalista norte-americana, mediante a apresentação das características gerais do es-

truturalismo apregoado pelo linguista, denominado descritivismo. A pesquisa seguiu os pressupostos teóricos e me-

todológicos da historiografia linguística (HL). O estudo fez um retrospecto de algumas correntes precedentes ao es-

truturalismo bloomfieldiano. Todavia, ater-se-á em demonstrar as principais características de sua teoria, dentre elas, 

o rigor cientifico no estudo sincrônico, na observação e na descrição dos fatos analisados. Constatou-se que o estru-

turalismo bloomfieldiano é eminentemente analítico, descritivo, centrado no estudo da morfologia e da sintaxe. Em 

razão disso, na atualidade, Bloomfield é considerado o linguista que mais profundamente marcou a linguística dos 
Estados Unidos. 

AS DIFERENTES ACEPÇÕES ASSUMIDAS PELO ANTROPÔNIMO 

Andréia Almeida Mendes (UNIVÉRTIX) andreialetras@yahoo.com.br 

 

Este artigo tem por objetivo analisar a antroponímia, que tem como objeto de estudo o antropônimo – nomes 

próprios individuais, nomes parentais ou sobrenomes e alcunhas ou apelidos. Essa designação foi proposta pela pri-

meira vez por Leite de Vasconcellos, em 1887, na Revista Lusitana, I, 45. Para ele, de todas as classes de nomes, a 

que está mais próxima do homem tanto no campo moral quanto no campo social é essa, uma vez que lhe pertence in-

timamente. (VASCONCELLOS, 1928, p. 3). Para Leite de Vasconcellos, a palavra nome, quando aplicada a uma 

pessoa, tem quatro acepções: 1) o nome próprio, designação que uma pessoa recebe no batismo, no registro; 2) nome 

completo, conjunto formado pela designação individual propriamente dita, acompanhada de outras designações que 
se juntam; 3) nome, qualquer dos elementos do nome, pois a um apelido, ou a um sobrenome, pode também, em lin-

guagem menos precisa e usual ter essa denominação; 4) alcunha, designação acrescentada ao nome par a ressaltar 

uma particularidade ou uma qualidade física ou moral. (VASCONCELLOS, 1928, p. 8-9). Este estudo pretenderá de-

talhar um pouco mais a respeito dessa subdivisão. 

AS ESTRUTURAS COM O VERBO-SUPORTE DAR UMA X-ADA E A PROTOTIPIA: 

UMA CONTRIBUIÇÃO FUNCIONALISTA 

Alzira da Penha Costa Davel (UFES) alzira5907@yahoo.com.br 

 

O verbo dar tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores, apresentando um campo vasto de observações 

da complexidade da língua portuguesa, e sua atividade pode ser percebida a cada novo enunciado, pois os falantes, 

embora presos a certas restrições do sistema, têm oportunidade de organizar o pensamento e o fazem buscando maior 
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expressividade por meio da força criadora de palavras que melhor se encaixem à comunicação. Este estudo tem como 

objetivo abordar o funcionamento do verbo dar nas estruturas Dar uma x-ada, quanto à transitividade e prototipicida-

de, partindo do pressuposto de que o conceito mais representativo/ prototípico – como verbo pleno, com valor se-

mântico básico de transferência de um objeto a um destinatário – conforme propõem as gramáticas tradicionais, ao 
mais periférico, considerando-o como um fenômeno escalar de traços sintático-semânticos, com diferentes nuances 

de sentido (vinculadas, com maior ou menor transparência, àquele valor). Especificamente, serão analisadas algumas 

das estruturas referidas, extraídas de páginas eletrônicas da internet (de blogs, entrevistas e propagandas televisivas, 

jornais, etc.). Para tanto, serão utilizados os conceitos do funcionalismo, de Givón (1984), Hopper e Thompson 

(1980), Thompson e Hopper (2001) e da linguística cognitiva, de Taylor (1992). 

AS EXPRESSÕES “TUDO DE BOM” VS “TUDO” NO FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM 

Poliana Claudiano Calazans (UFES) polianazans@hotmail.com 

Mônica dos Santos Souza (UFES) monica.vit@hotmail.com 

Lays de Oliveira Joel Lopes (UFES) laysjlopes@gmail.com 

Lúcia Helena Peyroton da Rocha (UFES) lhpr@terra.com.br 

Carmelita Minélio da Silva Amorim (UFES) carmel_msa@yahoo.com.br 

 

O objetivo deste trabalho é investigar o uso das expressões tudo de bom vs tudo dentro das conjecturas teóri-

cas funcionalistas em textos que circulam socialmente. O funcionalismo defende que função da linguagem como fer-

ramenta da comunicação humana é a motivação central para os padrões gramaticais. Nesse sentido, o estudo da gra-

mática implica tomar o discurso como dado primário e relacionar explicitamente a estrutura da gramática à estrutura 

do discurso. Parte-se, assim, do pressuposto de que a gramática e a interação social se correlacionam: a gramática é 

recurso para estabelecer interação social e, ao mesmo tempo, é vulnerável a essa mesma interação. Martelotta et al. 

(1996, p. 48) definem gramática como “um conjunto de regularidades decorrentes de pressões cognitivas e, sobretu-

do, de pressões de uso” e discurso como “o uso potencial da língua, ou seja, como as estratégias criativas utilizadas 

pelo falante para organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte e em uma determinada situação de 

comunicação”. Um dos pressupostos centrais do funcionalismo é que o contexto de uso motiva diferentes constru-

ções sintáticas. Nessa perspectiva, a estrutura da língua só pode ser explicada levando-se em conta a comunicação na 
situação social. O corpus está sendo coletado de forma manual e também via ferramenta de pesquisa online. 

AS FACES PARNASIANA E SIMBOLISTA DE FRANCISCA JÚLIA 

Rozalvo Canella dos Santos Junior rozalvo.canella@gmail.com 

 

O que não se pode duvidar nos poemas de Francisca Júlia são as predileções da autora pelos temas clássicos, a 

metrificação perfeita e as concepções de “arte pela arte” promulgadas por Théophile Gautier, gostos estes que tanto 

fizeram parte do universo dos poetas parnasianos. Por ser uma artista que reverberou pensamentos em uma época de 

grande transição na área literária, com poemas que tematizam cenários sombrios, sugestões sensoriais e exacerbada 

subjetividade, percebe-se em Francisca Julia a fantasmagoria simbolista, herdeira da obra de Baudelaire, As Flores 

do Mal (1857). Essas reverberações, dotadas de fulgor simbolista-decadentista, também estão presentes em outros 

autores parnasianos, como Olavo Bilac. A partir de leituras sistematizadas de teóricos que aprofundaram os estudos 
sobre as escolas literárias em questão (Péricles Eugênio da Silva Ramos, Luís Augusto Fischer, Mário Praz, Antônio 

Cândido), o trabalho tem por objetivo mostrar essas duas visões que fizeram parte da constituição artística de uma 

autora que soube tratar de dois estilos com exímia maestria, comparando em sua obra os traços do Parnasianismo e 

do Simbolismo, estilos que fizeram parte da época pré-modernista da poesia brasileira. 

AS FILIGRANAS EM MANUSCRITOS DOS SÉCULOS XVIII E XIX 

ESCRITOS NA CAPITANIA DE MATO GROSSO 

George Gleyk Max de Oliveira (UFMT) georgegleyk@gmail.com 

Elias Alves de Andrade (UFMT) elias@cpd.ufmt.br 

 

O trabalho a ser apresentado é parte de uma pesquisa de mestrado que está em andamento. Por meio da codi-

cologia, disciplina auxiliar da filologia, que visa trabalhar o códice, tomamos por estudo a filigrana. É sabido que a 

codicologia nos permite expor o suporte que serve para a escrita. Nesta pesquisa, em particular, nos concentramos na 
catalogação e identificação das filigranas, marcas tecidas por artesãos ou não, em formas, quando na fabricação do 
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papel folha-a-folha, nos séculos XVIII e XIX. Através de uma filigrana é possível identificar o moinho papeleiro que 

a fabricou, o país, deduzindo a data do seu fabrico. Apresentamos algumas filigranas de origem holandesa e seus res-

pectivos fabricantes, em manuscritos produzidos em Mato Grosso, prova do comércio altamente ativo do Brasil-

colônia e, após independente, com a Holanda. Mostraremos também sítios eletrônicos referentes a bancos de dados 
com amostragem de filigranas, moinhos papeleiros e história do papel, centros de pesquisas particulares e governa-

mentais, que trabalham para resgatar e preservar um bem material de tão grande valia que foi e ainda é, o papel, até 

meados do século XIX a filigrana. 

AS FLEXÕES VERBAIS E SUAS RELAÇÕES INTERTEXTUAIS NO LIVRO DOS SALMOS 

Antonio Valbert Alves Silva (UEMA) valbertsilva69@hotmail.com 

Darcilia Marindir Pinto Simões (UEMA) 

 

Este estudo discute a questão das flexões verbais e suas relações intertextuais no livro dos Salmos, delimitan-

do o Salmo 119 como corpus, que serve de análise para identificar os aspectos flexionais, a significação e suas rela-

ções intertextuais dos verbos exemplificados e recorrentes nos textos em destaque. Enfoca-se o aspecto gramatical e 

semântico dos verbos, suas significações dentro do contexto linguístico e teológico para compreensão da mensagem 
bíblica encontrada nos Salmos. Relaciona-se o Salmo 119 com outros textos da Bíblia e com o poema “Cárcere das 

Almas” de Cruz e Sousa, para demonstrar a eficácia da intertextualidade presente entre os diferentes textos destaca-

dos. Transcrevem-se alguns exemplos, conhecidos como versículos relacionados neste estudo, os quais têm a finali-

dade de demonstrar as marcas flexionais do verbo, sua contextualização e significação, bem como enfatizar o aspecto 

poético, gramatical, semântico e teológico das poesias que compõem o texto corpus deste estudo. 

AS FUNCIONALIDADES DOS CONECTIVOS: 

UM ESTUDO ARGUMENTATIVO PARA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

Charleston de Carvalho Chaves (UERJ) charlestonchaves@ig.com.br 

Claudio Cezar Henriques (UERJ) claudioch@uol.com.br 

 

Não podemos dizer que haja algum discurso isento. Consciente ou inconscientemente estamos dispostos de 

alguma forma a elaborar discursos com a intenção de convencer o outro (real, hipotético ou virtual) de nosso ponto 
de vista do mundo. Até um texto “ingenuamente” produzido com o objetivo informativo pode revelar intencionalida-

des discursivas por parte do seu enunciador, quando escolhe certa maneira de relatar fatos, certos usos de estruturas 

sintáticas, dados numéricos estrategicamente dispostos que, mesmo que inconscientemente, revelam posicionamen-

tos do autor e que dá uma feição ao que é dito diferentemente do que se outra pessoa o fizesse. Tal fato não pode ser 

desconsiderado e, por isso, Ducrot, em vários de seus textos, aborda a ideia de que argumentar seria a essência dos 

discursos produzidos. A discussão sobre orientadores argumentativos demonstra que certos elementos gramaticais, 

notadamente os conectivos (conjunções/locuções conjuntivas, preposições/locuções prepositivas, advérbios/locuções 

adverbiais), não só pela presença, mas também pela posição nas frases que fazem parte da constituição de um texto, 

representam, argumentativamente, estratégias que visam a convencer o possível leitor a partir de intencionalidades de 

base pragmático-discursivas. Por isso, este trabalho tem por objetivo demonstrar como os conectivos revelam estra-

tégias discursivas de convencimento em textos argumentativos, possibilitando assim orientar o leitor na interpretação 
de textos. 

AS METÁFORAS DO CURSO DE LINGUÍSTICA GERAL, DE SAUSSURE 

Marlon Leal Rodrigues (UEMS) marlon@uems.br 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@uol.com.br 

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) chaves.adri@hotmail.com 

 

No centenário da morte de Saussure há um movimento mundial de releitura de sua obra. São inúmeras discus-

sões, reflexões do Curso de Linguística Geral, grupos de pesquisa que se espalham como o fogo na palha. Diante 

disso, vale lembrar que ele utilizou de metáforas para ajudar seus alunos a entender a ciência da linguagem que esta-

va nascendo naquele momento. Nesse sentido, as metáforas são formas de transformar conceitos de difícil entendi-

mento em noções mais palatáveis. Saussure faz isso muito bem, usando metáforas como a do papel, a do xadrez, a da 

biologia, a da mecânica, a do método, a da física e tantas outras que contribuíram para que os seus leitores pudessem 
entender “verdades” da linguística. Claro que nem todas são perfeitas, mas sem dúvida, foram os recurso disponíveis 
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para elaboração da teoria da linguagem naquele momento histórico. Saussure chega a afirmar que a linguística é a ra-

inha das ciências humanas. Afirmação metafórica que, de Claude Lévi-Strauss a psicologia/neurologia/fonologia, en-

tre todas as demais áreas de ciências humanas, nos ajuda a entender, junto às teorias linguísticas propostas por ele, a 

reflexão acerca do homem com sujeito “falante”. 

AS MUITAS FACES DE UM TEXTO: INTERTEXTUALIDADE E PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

Marta Cristiane de Figueiredo (UNIGRANRIO) tata-fig@hotmail.com 

 

Este artigo aborda a intertextualidade como processo de fundamental relevância para a produção de sentido na 

elaboração e/ou leitura dos mais variados textos – verbais ou não verbais. Como um dos elementos textuais mais pre-

sente na literatura, propaganda, charges, quadrinhos, manchetes, por exemplo, este fenômeno pode ser identificado 

pela presença de um texto dentro de outro texto onde, por meio desta referência, explícita ou implícita, viabiliza-se a 

compreensão da mensagem. O artigo organiza-se em quatro sessões onde, na primeira, aborda-se o conceito de inter-

textualidade. Na segunda, a relação entre texto, intertextualidade e seus aspectos constitutivos. Na terceira, faremos 

uma análise da paráfrase e da paródia como dois dos principais modos pelo qual a intertextualidade pode se constitu-

ir, utilizando para isto, letras do compositor Chico Buarque de Holanda. 

AS NOVAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE: 

MOODLE, BLOGS E FACEBOOK COMO AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

Solimar Patriota Silva (UNIGRANRIO) spssolimar@hotmail.com 

Lilia Aparecida Costa Gonçalves (UNIGRANRIO) 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 

 

O objetivo desta mesa-redonda é apresentar uma discussão teórica e possibilidades práticas, a partir de experi-

ências com a formação de alunos de graduação em letras, acerca de como as novas tecnologias podem ser utilizadas 

na formação inicial do professor, a fim de contribuir com seu letramento digital. Apresentamos a plataforma Moodle, 

blogs e a rede social Facebook como possíveis ambientes virtuais de aprendizagem que possibilitam a interação e o 

processo de autoria na formação do futuro professor de língua, materna ou estrangeira. 

AS ORIGENS DO ROMANCE A CASA DE NATÉRCIA CAMPOS 

Elisabete Sampaio Alencar Lima (UFBA) bete.sa.lima@gmail.com 

 

Herdeira da experiência filológica e dos métodos estabelecidos por esta ciência para o estudo do texto, a críti-

ca genética busca entender o processo de criação do autor através das marcas deixadas por ele no caminho da sua es-

critura. A aplicação de alguns pressupostos da crítica genética nos permitiu realizar a leitura, transcrição e interpreta-

ção dos manuscritos do romance A Casa (1999), da escritora cearense Natércia Campos. O resultado obtido com o 

estudo dos manuscritos e a leitura da documentação paratextual encontrados no acervo pessoal da escritora indicou 

que três narrativas – O espelho, Infância no Minho e O Rasto – com estruturas diferentes e escritos, provavelmente, 

em épocas diferentes, compõem o elo inicial na cadeia genética de tal romance. 

AS REPRESENTAÇÕES DE LEITURA NA PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA DO ENEM 

NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Marcia Maria Lima Candido (UNIGRANRIO) marcia.maricosta@gmail.com 

 

O presente artigo propõe uma reflexão sobre os modelos de leitura e a interdisciplinaridade na prova de língua 

espanhola do ENEM de 2012. A interdisciplinaridade não consiste numa desvalorização das disciplinas e do conhe-

cimento produzido por elas. O problema não está em que cada uma perca a sua competência. Está em que a desen-

volva o suficiente para articular com as outras competências (disciplinas e conhecimentos) que, ligadas em cadeia, 

formam o círculo completo e dinâmico do conhecimento. A participação da língua espanhola no contexto curricular 

interdisciplinar no ENEM enfatiza o papel da língua espanhola na formação dos alunos do ensino médio. Dessa for-

ma, o valor educacional da aprendizagem da língua espanhola assume o compromisso de ir muito além de capacitar o 

aprendiz a usar a língua para fins comunicativos, ou seja, valoriza as diferenças e especificidades locais/regionais do 
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contexto de aprendizagem. Vale ressaltar que o ENEM pode ser considerado o primeiro instrumento de avaliação em 

âmbito nacional a concretizar as propostas de interdisciplinaridade e contextualização de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM). Este trabalho se fundamenta nas bases legais dos PCNEM/OCEM e de alguns autores como Coracini 
(2010), Heloísa Luck (1994), Jussara Hoffmann (2012), Kleiman (2004), Moita Lopes (1996), Serrani (2010), Tra-

vaglia (2005) e outros que foram acrescentados no decorrer do desenvolvimento das seções. 

AS TEORIAS DE LINGUAGEM, AS CONCEPÇÕES DE LÍNGUA 

E A METODOLOGIA ADOTADA DE ENSINO DE LP 

Renata da Silva de Barcellos (NAVE/UNICARIOCA) osbarcellos@ig.com.br 

 

A oficina tem por objetivo propor uma breve revisão acerca das concepções de linguagem e de língua, a fim 

de refletir sobre diversas metodologias adotadas para a construção de conhecimento de língua portuguesa. E propor-

cionar a conscientização do educador de que a sua prática pedagógica está relacionada diretamente com a sua con-

cepção de língua/linguagem. Para embasar a temática, serão abordados os PCN (1998), Possenti (1998), Geraldi 

(2003), a teoria da enunciação de Benveniste, a pragmática, a semântica argumentativa, a análise da conversação, a 
análise do discurso, a linguística textual, a sociolinguística e a enunciação dialógica de Bakhtin. No que tange à parte 

prática, serão analisadas atividades diferenciadas para verificar em qual das concepções são inseridas e, por fim, se-

rão elaboradas questões segundo as orientações atuais. 

AS VARIAÇÕES DO VOCALISMO TÔNICO LATINO 

Cinthya Sousa Machado (UFRJ) scinthya@gmail.com 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre as divergências entre as vogais tônicas nas duas variedades linguísti-

cas do latim: a língua dos literatos, o latim clássico, e a língua falada pelo povo, o latim vulgar. O estudo foi delimi-

tado às vogais tônicas, uma vez que, como estas têm maior resistência às modificações, suas causas são mais regula-

res. Primeiro, foram elucidados os traços distintivos do latim clássico, depois foi feita uma descrição fonética das vo-

gais tônicas no latim clássico e uma comparação com as formas no latim vulgar, baseadas nas poucas fontes que fo-

ram deixadas, como o Appendix Probi, lista de erros das formas populares comparadas com a forma erudita. Por fim, 
foram explicadas as causas pelas quais as vogais tônicas latinas se modificaram na língua popular. 

AS VÍTIMAS ALGOZES: O MEDO COMO ARMA ABOLICIONISTA 

Vanessa Monteiro da Silva (UEFS) vanessasoll@hotmail.com 

Elvya Shirley Ribeiro Pereira (UEFS) 

 

Joaquim Manuel de Macedo, mais conhecido como o autor da primeiro romance de qualidade estética consi-

derável no Brasil, A Moreninha, lançado em 1844, também é o autor de As Vítimas Algozes: quadros da escravidão, 

lançado em 1869. Apesar de ser geralmente conhecido apenas como o escritor das mocinhas casadoiras, neste ro-

mance é encontrado um Macedo completamente diferente daquele que é apresentado em algumas historiografias de 

literatura brasileira. Aqui o escritor carioca trata de um assunto polêmico na época, a abolição da escravidão. No en-

tanto, ao contrário do que se possa imaginar, aqui não se encontra uma defesa ao negro escravizado, mas sim ao se-
nhor proprietário de escravos, que possui em sua casa e em suas terras, vítimas de um regime que podem facilmente 

se transformar em algozes, seres capazes dos piores crimes e atrocidades contra os seus senhores. É objetivo deste 

trabalho analisar o texto macediano, numa perspectiva de buscar um entendimento sobre as intenções do escritor com 

esta obra que, apesar de possuir um cunho abolicionista, é antes de tudo uma defesa aos senhores de escravos. Aqui 

se faz uma análise, entendendo que, através das terríveis histórias narradas nas três novelas que compõem o romance, 

o autor utiliza o medo como arma para pôr fim à escravidão, e a falsa afirmação da veracidade dos fatos narrados pa-

ra gerar credulidade em seus leitores. E para aprofundamento nas questões discutidas são apresentados estudos dos 

críticos Stephen Vizinczey, Umberto Eco e Flora Sussekind. 
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ASPECTOS CODICOLÓGICOS DE UM MANUSCRITO CATALANO OITOCENTISTA 

Maiune de Oliveira Silva (UFG) maiune20@gmail.com 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os aspectos materiais do códice intitulado “Livro de Regis-

tro de Batizados da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus (maio de 1837 a setembro de 1838)” através da codicolo-

gia, que de acordo com Costa (2009), é a ciência responsável pelo estudo do aspecto material, pois, compreender o 

códice em sua amplitude material é tão importante quanto estudar a cultura e a identidade que ali foram registradas 

através da pena de metal. Nosso objeto de estudo, um livro manuscrito que relata o batizado de pessoas escravas e de 

seus filhos e de filhos de pessoas não escravas no período de maio de 1837 a setembro de 1838, deverá ser compre-

endido nos aspectos cultural e material, pois assim estamos compreendendo, em parte, o contexto histórico da região. 

Vale salientar que esse códice foi digitalizado pela equipe do projeto “Em busca da memória perdida: estudos sobre a 

escravidão em Goiás” e encontra-se nos arquivos digitais do Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e Sociolin-

guística (LALEFIL) do Departamento de Letras da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, que tem como 

coordenadora a professora Doutora Maria Helena de Paula. Para se embasar essa análise, serviram de apoio os estu-
dos de Spina (1977), Megale e Toledo Neto (2005), Dias (2005), Costa (2009) dentre outros que serão alvejados para 

compor esse estudo. 

ASPECTOS CODICOLÓGICOS E PALEOGRÁFICOS 

EM MANUSCRITOS DO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

Adriana Marly Sampaio Josino (UECE) adrianajosino.josino@gmail.com 

Expedito Eloísio Ximenes (UECE) eloisio22@hotmail.com 

 

Neste trabalho, tratamos do estudo filológico de três documentos manuscritos que pertencem ao acervo do 

Arquivo Público do Estado do Ceará, considerando alguns de seus aspectos codicológicos e paleográficos. No pri-

meiro manuscrito (M1), um Padre, professor de Gramática Latina na Vila de Santa Cruz do Aracati, solicita ao Dire-

tor Geral dos Estudos da Diocese licença pelo período de um ano, para ir a Lisboa fazer requerimentos à Coroa Por-

tuguesa. O mesmo documento atesta a ciência do Bispo, então Diretor Geral dos Estudos da Diocese, acerca da li-
cença solicitada, informa o despacho do documento para Lisboa, assim como dá notícia de sua chegada à Corte. 

Consequentemente, M1 apresenta três datas – 03/07, 05/07, 24/09 do ano de 1802. O segundo manuscrito (M2), es-

crito já na Corte, dirige-se a Sua Alteza Real, o Príncipe Regente, e ratifica a solicitação da licença citada em M1. 

M2 não contém data. O manuscrito terceiro (M3) finaliza o processo iniciado por M1, manifestando a concessão da 

licença pelo Príncipe Regente. O documento data de 10/12/1802 e foi escrito em Lisboa. Busca-se fazer o resgate de 

um procedimento comum à época em que os manuscritos foram produzidos: todas as medidas administrativas preci-

savam ser do conhecimento da Coroa Portuguesa, bem como necessitavam ser por ela concedidas. Além desse resga-

te, procede-se à análise do códice a que M1, M2 e M3 pertencem, com vistas ao registro do seu estado de conserva-

ção, além da sua configuração formal. Finalmente, faz-se breve análise de alguns aspectos paleográficos dos referi-

dos documentos, verificando grafemas, abreviaturas e ortografia utilizada à época. 

ASPECTOS PALEOGRÁFICOS E CODICOLÓGICOS NO MANUSCRITO: 

PLANO DE GUERRA DA CAPITANIA DE MATTO GROSSO 

Elias Alves de Andrade (UFMT) elias@ufmt.br 

Manoel Mourivaldo Santiago-Almeida (UFMT) msantiago@usp.br 

Roberto Leiser Baronas (UFMT) ribaronas@bol.com.br 

 

Aspectos paleográficos e codicológicos do manuscrito: “Plano de guerra offensiva e deffensiva da Capitania 

de Matto Grosso-Janeiro de 1800”, cópia pertencente ao Arquivo Público de São Paulo, escrito pelo tenente-coronel 

engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra, em janeiro de 1800, no Forte Coimbra, então Capitania de Mato Gros-

so, por encomenda do Governador e Capitão-General da mesma capitania, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 

obedecendo à ordem da coroa portuguesa. Nesta apresentação, serão abordadas características da escrita empregada à 

época, tipos e traçado das letras, abreviaturas etc., além de aspectos relativos ao códice, quantidade e dimensões dos 

fólios e das mancha, margens superiores, inferiores e laterais, tipo e características do papel empregado, filigranas, 
dentre outros. 
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ASPECTOS TOPONÍMICOS EM NOTÍCIA DO BRASIL DE GABRIEL SOARES DE SOUSA 

Genésio Seixas Souza (UFBA/UNEB) genesios@ig.com.br 

 

O trabalho pretende um breve demonstrativo dos registros toponímicos inscritos no manuscrito quinhentista 
Notícia do Brasil de Gabriel Soares de Sousa, sendo o corpus constituído de 270 capítulos segmentados em duas par-

tes, onde na Parte I, um consta um roteiro de navegação sobre a costa do Brasil. Apresentar-se-á brevemente alguns 

elementos lexicais representativos da toponímia de origem portuguesa e indígena. A compilação dos dados registra-

dos que compõem o glossário mostra um pequeno recorte da minha tese de doutoramento, objetivando destacar, con-

frontar e comentar a passagem de um designativo comum de língua à categoria de topônimo, como resultado de um 

mecanismo espontâneo de nomeação, embora motivado externamente pela conjunções do meio. Buscando uma me-

todologia que comporte um ordenamento através das taxonomias toponímicas, utiliza-se os geomorfotopônimos, de-

signação em que acham situadas as formações litorâneas, dado à natureza do códice em estudo e da terminologia es-

pecífica dos acidentes geográficos assinalados. Para tal, perseguindo a mudança toponímica que possa ser identifica-

da através de uma interface entre os séculos XVI e XX, procurar-se-á situar no corpus e nos documentos cartográfi-

cos dos séculos posteriores, todas as substituições que se efetivaram no decorrer dos séculos, ou seja, em uma pers-
pectiva histórico-diacrônica. 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA LINGUÍSTICO-GRAMATICAL DO CEFIL EM 2012 

Maíra Barbosa de Paiva Melo (UERJ) mairabpmelo@gmail.com 

Flávio de Aguiar Barbosa (UERJ) flavio.ag.barbosa@gmail.com 

 

Este trabalho visa a apresentar o serviço de consultoria linguístico-gramatical do Centro Filológico Clóvis 

Monteiro (CEFIL) em suas atividades realizadas no ano de 2012. O projeto tem por objetivo orientar consulentes ex-

ternos e internos à comunidade da UERJ quanto a eventuais dúvidas a respeito do uso da norma padrão da língua 

portuguesa. As consultas podem ser feitas por e-mail, por telefone ou presencialmente. Há a constante supervisão do 

professor coordenador, que, além de marcar semanalmente reuniões, se encontra sempre disponível para prestar auxí-

lio em caso de necessidade. Desde o início das atividades de 2012 até o presente momento, mais de 100 dúvidas fo-

ram solucionadas, das quais a grande maioria foi recebida por e-mail (apenas uma ligação telefônica foi feita e não 
houve consulta presencial). Todas as respostas também foram enviadas por e-mail a fim de que fosse dado ao consu-

lente um documento com respaldo teórico e indicação de fonte bibliográfica. Nosso prazo para enviar respostas cos-

tuma ser de uma semana. Após o envio da resposta, as dúvidas são catalogadas em uma planilha que contém os se-

guintes dados: assunto do e-mail, tema, data da consulta, data da resposta, retorno (se houver uma nova pergunta a 

partir da resposta enviada), referência citada e observações. Esses dados podem ser úteis para um acompanhamento 

qualitativo e quantitativo dos diferentes assuntos registrados nas colunas da tabela. Na apresentação deste trabalho 

serão utilizados gráficos elaborados a partir da análise dos dados anteriormente mencionados e exemplos ilustrativos 

contendo casos de dúvidas e suas respectivas respostas. 

ATIVIDADES DE REVISÃO DE TEXTOS DO CEFIL EM 2012 

Ramon de Carvalho Azevedo (UERJ) ramon.azevedo@globo.com 

Flávio de Aguiar Barbosa (UERJ) flavio.ag.barbosa@gmail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo a divulgação do serviço gratuito de revisão oferecido pelo Centro Filológico 

Clóvis Monteiro (CEFIL/UERJ) e das tarefas desse mesmo teor realizadas no projeto ao longo do ano de 2012. Nos-

sa intenção é oferecer o serviço tanto à comunidade interna da universidade quanto à comunidade externa, para a re-

visão de textos de natureza acadêmica ou não. No concernente à comunidade externa, diante do crescente acesso da 

sociedade em geral a recursos de mídias escritas, a necessidade de escrever tem-se universalizado, inclusive no que 

diz respeito à produção de certos gêneros textuais cujas convenções exigem o uso da norma culta, processo este que 

faz com que a demanda de revisão desses textos se avolume. Dar conta de tal demanda ainda não está completamente 

ao nosso alcance, o que tem feito com que todas as revisões realizadas até agora tenham tido como público exclusivo 

a comunidade interna da universidade. Foram trabalhos realizados pelo CEFIL nesse período: revisão da Revista Idi-

oma número 23, periódico a ser publicado pelo próprio projeto; revisão de livro sobre Linguística da Internet, de au-

toria de duas professoras do Instituto de Letras da UERJ, a ser publicado pela Editora Contexto; revisão do catálogo 
da exposição Além de Pompeia: Redescobrindo os caminhos de Stabia (UERJ; Restoring Ancient Stabiae Founda-

tion, 2012). Também foi estabelecida uma parceria com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que se desdobrou na 

seleção de uma bolsista revisora que atua permanentemente na Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto. 
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Temos para o ano de 2013 algumas tarefas já apalavradas, como a revisão de números da Revista Idioma e da Revista 

Ecos de Linguagem, além de anais de congressos, como o XI FELIN e o VII JEL. Queremos contar com mais bolsis-

tas para que nossas ações sejam ainda mais efetivas e abrangentes. 

ATOS DE FALA 

Maria Lucia Mexias Simon (USS) mmexiassimon@yahoo.com.br 

 

Os atos de fala atendem a diversas finalidades e para que as atendam devem atender a determinadas regras, 

criadas pela comunidade em que estão inseridos. Colaboram na criação e manutenção de um "cosmos", modificando-

o, no próximo e no distante, quando necessário. Classificam-se e são classificados por parâmetros tacitamente acei-

tos, para que sejam eficazes, felizes e verdadeiros. Têm sido estudados nas diversas correntes linguísticas, que, ao 

menos nesse setor, não se opõem, e sim, se sobrepõem. Por atos de fala entendem-se dos mais breves, simples soni-

dos a mais complexos, por vezes até obras vastas, determinadas por condições sociais e sobre elas atuando. 

AVESSOS DA BELLE ÉPOQUE: OS REVOLTOSOS DA VACINA DEPORTADOS PARA A AMAZÔNIA 

Luciana Marino do Nascimento (UFRJ) zensansara@bol.com.br 

 

Neste trabalho, objetiva-se estudar as crônicas veiculadas na imprensa carioca, por ocasião da Revolta da Va-

cina, ocorrida em 1904. A aprovação da Lei da Vacina foi o motivo que levou a população à revolta, a qual eclodiu 

no dia 10 de novembro de 1904. A imprensa da época registrou com frequência todo o evento, bem como seus des-

dobramentos posteriores. A crônica foi o gênero mais utilizado para a abordagem da revolta, o que de acordo com 

Margarida Neves, constitui um registro que nos revela “o tempo vivido.” (NEVES, 1995). Vale ressaltar que as crô-

nicas cariocas da Belle Époque foram o gênero literário que se impôs nesse período no Rio de Janeiro, tendo como 

veículo de difusão os jornais, sendo que estes discutem a relação entre o progresso e a tradição. 

BAH MANO! OIPROCEVÊ QUE LÍNGUA ARRETADA!: AS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS REGIONAIS 

Josilene Carvalho Pereira (UFLA) josi2007msn@hotmail.com 

Vanessa Coimbra de Souza (UFLA) 

Mauricéia Silva de Paula Vieira (UFLA) 

 

Essa oralidade socializa resultados de um estudo sobre a variação linguística nas diferentes regiões do Brasil, 

através do português não padrão, citando também o preconceito linguístico existente na sociedade. O objetivo dessa 

apresentação é refletir a respeito da linguagem falada e sobre as variedades linguísticas no português do Brasil. Me-

todologicamente, trata-se de uma pesquisa teórico-bibliográfica em obras de autores sobre variações linguísticas. 

Mas, na pesquisa de campo, será feita a análise de charges, gírias e falas regionais através de pesquisas em sites de 

internet. Analisando textos ao longo da pesquisa científica pôde ser notado que nenhuma língua pode ser considerada 

errada ou totalmente pura. Todas as línguas sempre sofreram influências de outras e transformações ao longo da his-

tória. Elas têm uma origem histórica, social e cultural, e não há motivo para preconceito linguístico. Através do estu-

do das variações linguísticas, conclui-se que é necessário a inovação do ensino das línguas, para a preservação e va-

lorização da cultura de uma região. É preciso não ignorar as diferenças no modo de falar, pois cada região tem em si 

uma essência de particularidade que deve ser preservada, e se bem explorada pode ser conhecida por mais e mais 
pessoas. 

BÍBLIA: ADAPTAR É PRECISO 

Thalita Fernandes Clemente (UERJ) thalita.clemente@bol.com.br 

 

A pesquisa gira em torno da linguagem da Bíblia para diferentes públicos. Após pesquisas no mercado literá-

rio-religioso, encontrou-se extensa variedade de material bíblico oferecido. Percebeu-se, no entanto, que a linguagem 

não se difere muito no que tange às versões para crianças, adolescentes e adultos. A diferença linguística que se pode 

notar se dá pelas diferentes traduções, que não têm a preocupação de adequar o texto veiculado ao leitor a que se des-

tina. Como todo clássico literário, porém, a Bíblia também apresenta variedade de adaptações, as quais fazem uma 
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ponte entre o texto original e o leitor. Assim, o trabalho apresenta um breve panorama das traduções e versões Bíblia 

e expõe como a leitura dos textos adaptados aproxima o leitor da obra completa. 

BLOGS NO ENSINO DA LÍNGUA E DA LITERATURA 

Carmen Pimentel (UERJ) carmenpimentel00@gmail.com 

 

A modalidade escrita da língua é preponderante na Internet. A escrita na Internet apresenta possibilidades esti-

lísticas variadas: mensagens extremamente curtas e informais, próximas à conversação espontânea; textos elabora-

dos, com escrita mais formal; e textos literários. Essa diversidade existe em virtude de contextos e situações comuni-

cativas que contemplam tanto mensagens casuais quanto eventos mais sofisticados. Constata-se que a linguagem dos 

blogs apresenta fortes marcas de oralidade, pois é a representação escrita de uma conversa, não presencial e assíncro-

na, caracterizando a existência de um dialeto da Internet, mas também apresenta marcas de formalidade e de literari-

edade em textos mais elaborados. O presente trabalho faz uma análise dessa variação linguística com o intuito de 

perceber as possibilidades de uso da ferramenta blog em sala de aula como apoio ao ensino da língua e da literatura. 

Analisam-se blogs educacionais e literários e discute-se a literatura que surge da Internet. 

BONITINHA MAS ORDINÁRIA: 

COMENTÁRIOS AO FILME INSPIRADO NA OBRA DE NELSON RODRIGUES 

Camillo Cavalcanti (UESB) camillo.cavalcanti@gmail.com 

 

Este trabalho apresenta a transcrição, com pequenas alterações, de palestra proferida no dia 10/04/2012, em 

comemoração ao Centenário de Nelson Rodrigues, promovido pelo Projeto Janela Indiscreta da Universidade Esta-

dual do Sudoeste da Bahia – UESB. Ao comentar o enredo do filme Bonitinha mas Ordinária, destaquei a importân-

cia da obra de Nelson Rodrigues enquanto clássico universal, crítico social, escandalizador, cuja pornografia está a 

serviço da revolução e da denúncia acerca da patologia urbana, com seus tiques, manias, vícios, jargões, violações e 

repressões. Esse pathos provoca o desmantelo do sistema, descortinando o caos e a loucura por trás da hipocrisia e 

do moralismo. 

ABRINDO A JANELA PARA OS CONTOS AFRICANOS 

Flávia Queiroz Menezes (UESC) flaviaqmenezes@hotmail.com 
Reheniglei Rehem (UESC) r_rehem@yahoo.com.br 

 

Este trabalho consiste em um relato de experiência vivenciada no PIBID – Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (2010 – 2012), que oferece bolsas aos alunos de licenciaturas presenciais para atuarem no ensi-

no de escolas públicas. O subprojeto Letramento Digital e Escrita Colaborativa em Letras é realizado no Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães, sob a coordenação da professora doutora Reheniglei Rehem e supervisão da pro-

fessora Adriana Castro Xavier. O referido subprojeto está em realização desde abril de 2010, no qual já se observam 

vários resultados significativos. Esta proposta aqui resumida consistiu na elaboração coordenada da oficina intitulada 

“Abrindo a janela para os contos africanos”. O período de aplicação foi entre novembro de 2012 a janeiro de 2013 e 

teve como objetivo estimular aos alunos a conhecerem a cultura africana e suas diversas facetas, com os conteúdos 

direcionados aos aspectos desta cultura em suas diferentes formas de manifestação, bem como sua importância para a 
cultura brasileira. Foi trabalhado o gênero conto, suas características e especificidades, no intuito de estimular e 

aprimorar a produção escrita dos alunos e como pressuposto teórico, foi utilizado, principalmente o escudo crítico “A 

teoria do conto” de Nadia Batella. Após discussão sobre o assunto trabalhado em sala de aula, os alunos responderam 

Webquestions elaboradas pelas bolsistas, que posteriormente foram postadas no blog, a fim de obter resultados atra-

vés de comentários no blog. Dessa forma, verificamos com êxito o interesse e a participação desses alunos quanto à 

temática sugerida. 
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BUMBOS EM BATUQUES: ESTUDO DO VOCABULÁRIO DO SAMBA RURAL PAULISTA 

Mario Santin Frugiuele (USP) mariosfru@gmail.com 

Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP) horas@terra.com.br 

 

Este estudo pretende investigar, dentro do universo sociocultural da região central do estado de São Paulo, as 

características lexicais que envolvem uma modalidade de samba ali surgida em meados do século XIX e que, em vir-

tude de fatores diversos, vem sofrendo apagamento ao longo de mais de meio século. A modalidade, tipicamente 

paulista e contrastante com os famosos moldes carioca e baiano, é cunhada de acordo com a época e localidade espe-

cífica. No campo acadêmico, por sua vez, seguindo clássico ensaio de Mário de Andrade, costuma-se denominá-la 

samba rural paulista. Atualmente, a modalidade sobrevive graças à colaboração e incentivo de grupos como o Samba 

Lenço, de Mauá; o Teatro Popular Solano Trindade, de Embu das Artes; o Samba de Roda, de Pirapora; e o Samba 

de Cururuquara, em Santana do Parnaíba, dentre outros poucos. 

CANTOS E (DES)ENCANTOS: 

A LÍRICA DE CACASO EM DIÁLOGO COM COMPOSIÇÕES DE CHICO BUARQUE 

Raquel da Silva Santos (UNIGRANRIO) raquel92@ig.com.br 
Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) idfrazao@uol.com.br 

 

O presente trabalho visa a estudar aspectos intrínsecos e extrínsecos da poesia marginal na década de 60/70, 

no Brasil, dando ênfase a problemáticas relativas à política e à estética na obra do professor Antônio Carlos de Brito 

(Cacaso), em diálogo com as letras de composições musicais de Chico Buarque de Holanda, refletindo sobre como 

os autores transformam o cotidiano dos “anos de chumbo’’ em arte, fazendo da linguagem carregada de humor e lu-

dicidade, se não uma arma, um escudo, para enfrentar um momento em que o silêncio, muitas vezes, comunicava 

mais que as palavras. Noções e conceitos bakhtinianos como carnavalização e polifonia serão utilizados, na tentativa 

de aprofundar leituras acerca de poemas e composições que, apenas na aparência têm como principal elemento a lu-

dicidade e o humor. Dar-se-á, também, destaque à “automarginalização” de alguns intelectuais que hoje são elenca-

dos no rol dos poetas marginais da década de 1970, destacados por Heloisa Buarque de Holanda, em sua obra já clás-

sica, 26 poetas hoje. Esta comunicação, acrescenta-se, põe a obra de Cacaso em diálogo com a de Chico Buarque, a 
partir do enfoque de escrituras que se revelam mais nas entrelinhas que nas linhas das obras. Observando os anos da 

Ditadura Militar a partir do olhar de Zygmunt Bauman acerca do que denomina “Vida Líquida”, o texto aqui apre-

sentado, em sentido amplo, destaca direta ou indiretamente, passagens em que a tradição cede à modernidade e vice-

versa. 

CARACTERIZAÇÃO PROSÓDICA DO FALAR SOURENSE – UMA ANÁLISE PRELIMINAR 

Priscila Francisca dos Santos (UFRJ) prisciladossantoss@hotmail.com 

Cláudia de Souza Cunha (UFRJ) claudiascunha@ig.com.br e claudiascunha@ufrj.br 

 

Busca-se, neste estudo, descrever o padrão melódico de Soure (Pará) e Cruzeiro do Sul (Acre). Com isso, se-

rão observadas as similaridades existentes entre os padrões encontrados nas capitais por Cunha (2011), Silva (2011) 

e Silvestre (2012) e os encontrados nos municípios em foco, partindo do pressuposto de que os falares das capitais do 
Norte podem representar a realidade da região como um todo ou podem apenas sinalizar alguns dentre os vários pa-

drões lá existentes. Além disso, sabendo da importância carregada pelo acento nuclear, uma especial atenção será 

atribuída a esse grupo acentual cujo tamanho será controlado para que se possa extrair as suas características mais es-

senciais. Este trabalho está baseado em dois modelos gerativos desenvolvidos com o intuito de explicar o funciona-

mento do sistema prosódico da fala: o modelo autossegmental métrico, criado por Pierrehumbert , que demonstra 

existir, em cada língua, um inventário de padrões melódicos que podem ser descritos com um tom alto (H) e um bai-

xo (L), e a fonologia prosódica, de Nespor e Voguel, que postula sobre os princípios que governam a cadeia da fala 

cujos constituintes estão organizados em domínios que se encontram em uma relação de dependência hierárquica. 

Serão recolhidas 120 frases assertivas de gravações digitalizadas feitas para o ALIB, em uma média de, aproxima-

damente, 15 frases por informante, cujos locutores, 8 no total ,4 homens e 4 mulheres com faixa etária que varia en-

tre 18-30 anos (faixa etária 1) e 50-65 anos (faixa etária 2) possuem, em relação à escolaridade, o ensino fundamental 

incompleto. O comportamento da F0 será observado e medido a fim de se obter características gerais da prosódia dos 
municípios interioranos da região Norte. 
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CÁRCERES DAS MEMÓRIAS 

Rita de Cássia Gemino da Silva (FAMA) ritagemino@ig.com.br 

 

A escritora, poetisa e pedagoga Rita Gemino, após trabalho de pesquisa realizado na Ilha Grande – Rio de Ja-
neiro, sobre a permanência de Graciliano Ramos na Colônia Correcional de Dois Rios, apresenta o projeto de um 

curta metragem. Com imagens reais e um discurso metafórico, o roteiro do curta atravessa uma perspectiva entre a li-

teratura e as memórias gravadas nos escombros do presídio. Na busca de um passado retratado no livro Memórias do 

Cárcere, a escritora esbarra nas narrativas de antigos funcionários da Colônia Penal Cândido Mendes, que deixam 

expressar em suas falas o quanto eles próprios se transformaram em prisioneiros de suas próprias lembranças. Influ-

enciada pelas paisagens idílicas, pelas histórias dos moradores do local e por uma constante procura do olhar de Gra-

ciliano sobre aquela época, Rita Gemino envolve num só tema as memórias encarceradas e o jugo do tempo sobre 

elas. 

CARLOS CHIACCHIO: UM POETA-CRÍTICO NA CENA LITERÁRIA BAIANA DO SÉCULO XX 

Fabrício dos Santos Brandão birobahia@bol.com.br 

 

A presente proposta busca trazer à baila o universo literário no âmbito baiano na tentativa de garantir às gera-

ções sucedâneas o contato com uma importante personagem da crítica literária e da poesia nesta sociedade, o escritor 

Carlos Chiacchio. A presença deste na vida pública da Bahia, na primeira metade do século XX, pode ser conferida 

pela sua atuação como poeta e crítico literário no jornal A Tarde, na coluna “Homens & Obras” e no jornal O Impar-

cial, legando, através de textos éditos, inéditos e dispersos nas mais variadas temáticas, a sua forte representatividade 

no cenário da literatura baiana da primeira metade do século XX. De fato, a crítica literária teve em Chiacchio um 

dos folhetinistas mais reluzentes da geração modernista, compreendida entre 1928 até 1946, mas é a condição poética 

deste notável intelectual que ainda carece de um trabalho criterioso, pois alguns fatores colaboraram para a pouca di-

vulgação da sua poesia, especialmente depois de sua morte, momento em que caiu no mais completo olvido. Por isso, 

propõe-se aqui editar e apontar algumas marcas discursivas, por meio da concepção do Ethosna obra inacabada Rap-

sódia do primeiro beijo na tentativa de desvelar o processo de escritura e o contexto em que esteve inserido ele e os 

demais homens das letras de sua época. 

CARTA DE NOMEAÇÃO DO SÉCULO XIX: 

EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA E ESTUDO GRAFEMÁTICO 

Melânia Lima Santos (UFS) mel.ufs@hotmail.com 

Nara Caroline da Silva (UFS) 

 

A preservação de documentos tem sido uma prática difícil, considerando o tempo e o local em que se encon-

tram esses suportes. A tarefa de conservar é de suma importância, pois os materiais manuscritos são fontes de infor-

mações e constituem patrimônio cultural, preservando a memória coletiva de um povo e os relatos de fatos do passa-

do. A edição de um texto tem como papel principal o de reconstituí-lo, facilitando a sua compreensão. O presente 

trabalho tem como escopo a constituição de uma carta de nomeação a partir da edição semidiplomática, em docu-

mentos antigos que registrem fatos referentes ao processo do concurso, realizado em 1835, na cidade de Salvador pa-
ra a ocupação, pelo padre José Zacharias de Souza, do cargo de vigário colado da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Itabaianinha (SE). Trata-se de registro em que, à época, o arcebispo da Bahia, dom Romualdo, dá ciên-

cia ao presidente da província de Sergipe d'El Rei, Manoel Ribeiro da Silva Lisboa, do resultado do concurso e da 

nomeação do candidato. Para a presente pesquisa, utilizamos, como aportes teóricos, os trabalhos de Maria Helena 

Flexor (1991), Segismundo Spina (1977) e Geni de Fátima Pires da Silveira (2005). Através da coleta dos dados ob-

tidos no documento escrito, foi possível identificar mudanças ocorridas na língua documentada ao longo do tempo. 

Tais mudanças se deram por meio de um processo de evolução que, em alguns casos, visou reproduzir, pela ortogra-

fia, os sons da fala, facilitando a leitura, além de outros processos de variação das palavras. A partir da análise gra-

femática do documento que continha o resultado do concurso, foi possível mostrar as ocorrências fonéticas próprias 

do vocabulário religioso de Sergipe, quando este pertencia à circunscrição da Bahia, salientando as mudanças da lín-

gua por meio de comparações entre a escrita do século XIX e a atual. 
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CARTAS DOS LEITORES: UMA PROPOSTA DE DESCRIÇÃO 

Aytel Marcelo Teixeira da Fonseca (UERJ/CCAA) aytelfonseca@yahoo.com.br 

 

Entre estudiosos da linguagem e professores, já é consensual a importância da análise minuciosa do funcio-
namento dos gêneros textuais, nos quais se baseia toda e qualquer interação social pela língua. Com base nessa rele-

vância do tema, o presente trabalho pretende propor uma descrição detalhada das cartas dos leitores, gênero presente 

sobretudo na mídia impressa, em que assume diversas configurações e propósitos comunicativos, como o de comen-

tar criticamente as notícias e as reportagens. O ponto de partida do estudo será a definição lançada por Bakhtin 

(2010), para que os gêneros textuais são tipos relativamente estáveis de enunciado, sempre incorporados a uma esfera 

de ação, em que assumem funções sociocomunicativas, além de apresentarem conteúdo temático, construção compo-

sicional e estilo peculiares. A relevância de um trabalho como o agora proposto encontra-se na possibilidade de ser-

vir de base teórica para a elaboração de atividades de leitura, de oralidade e de escrita a serem desenvolvidas com 

alunos de qualquer nível de ensino. 

CAUSOS SERTANEJOS EM BAHIA HUMORÍSTICA: 

ENUNCIADOS DA VIDA COTIDIANA SOB A ÓTICA DE MIKHAIL BAKHTIN 

Liliane Lemos Santana Barreiros (UNEB) lilianebarreiros@hotmail.com 

 

Para Bakhtin (2006), todas as formas orais e escritas, usadas no cotidiano, são gêneros discursivos e, por isso, 

repletos de significação quanto ao conteúdo temático, ao estilo e à construção composicional. Nessa perspectiva, 

tem-se por objetivo apresentar nesse estudo algumas reflexões sobre o gênero discursivo causo, uma narrativa popu-

lar breve, que faz parte de tradições difundidas oralmente com grande estima para a cultura brasileira. De acordo com 

a região, os causos podem ser divididos em: causos sertanejos, causos caipiras e causos pantaneiros (CÂMARA, 

2007). No presente trabalho, dar-se-á ênfase aos causos sertanejos, a partir dos pressupostos teóricos bakhtinianos, 

acerca da construção do conceito de gêneros discursivos, bem como da noção metodológica para o estudo da língua, 

presentes nas obras Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010) e Estética da Criação Verbal (2006). Para análise, 

utilizou-se o causo Comunismo, do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta, que integra o manuscrito inédito Bahia 

Humorística. Este causo se refere a uma situação social, que é contada de uma forma particular, pois personifica uma 
ideologia política e socioeconômica – o comunismo. Ao abordar o tema, o escritor Eulálio Motta coloca em pauta 

discussões acerca da defesa da moral e dos bons costumes, que se viam ameaçados. 

CENOGRAFIA DA ARCÁDIA NAS BUCÓLICAS DE VIRGÍLIO 

E A IMAGEM DO PASTOR NA CENA ENUNCIATIVA 

Zilda Andrade Lourenco dos Santos (UFES) zp30@ig.com.br 

 

Esta pesquisa tem como finalidade destacar a cenografia como um dos aspectos dos efeitos da discursividade 

nas Bucólicas de Virgílio, observando a construção da imagem do pastor nessa cena enunciativa. O conjunto dos 10 

poemas forma uma tecedura de sentidos interligados na enunciação do todo da obra. A bucólica I serve como intro-

dução e nela pode ser captada a cenografia construída discursivamente, que vai sendo validada a cada poema, sendo 

identificado o papel que o pastor exerce no contexto das bucólicas. Nessa perspectiva, Maingueneau observa que o 
texto pressupõe um cenário validado pela enunciação que esse próprio texto constrói. A cenografia do campo como a 

Arcádia idealizada contribui para o engendramento de sentidos na cena enunciativa das bucólicas de Virgílio. Em O 

Bucolismo de Teócrito e Virgílio, Boléo argumenta que os pastores de Virgílio mostram-se mais interessados nas 

questões da terra do que no rebanho. Foucault percebe, em sua análise e considerações através da história, que a ideia 

de que os homens são governáveis não é grega nem romana. Na sua constatação, a ideia de um governo dos homens 

pode buscar sua origem no Oriente, identificando-se um poder de tipo pastoral e direção das almas, como relatos an-

tigos que mostram o faraó no momento de sua coroação recebendo o cajado como insígnias de pastor, sendo conside-

rado o pastor dos homens, a partir daquele ritual. Entre os hebreus, o tema do pastorado se intensificou e a metáfora 

do pastor como guia do rebanho adquiriu uma importância fundamental para a religiosidade na cultura hebraica. 

Através das bucólicas de Virgílio percebe-se uma construção discursiva da imagem de pastor que não coaduna intei-

ramente com a concepção daquela construída discursivamente pelas culturas orientais. 
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CHARLIE DOWN: 

A CONSTRUÇÃO DO HUMOR PESSIMISTA NA HQ PEANUTS À LUZ DA PRAGMÁTICA 

Julia Pupolin Antonio (UFES) jupupolin@hotmail.com 

Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br 

 

A partir da observação do cotidiano social e cultural, observa-se que o gênero história em quadrinhos se torna 

muito relevante e presente por ser de fácil leitura e de fácil acesso, uma vez que é notória sua existência em jornais 

diários e também em mídias especializadas no gênero. Pode-se dizer que as histórias em quadrinhos conquistaram o 

gosto do público. Por ser popular entre seus leitores, a história em quadrinhos torna-se um evento social que possui 

um alcance de larga escala, sendo assim, se faz um bom gênero para a análise qualitativa e interpretativa de composi-

ção de códigos que possui. Neste trabalho objetiva-se discutir questões acerca da construção de humor nas histórias 

em quadrinhos, tendo por base noções da Pragmática. O corpus do artigo está centrado na HQ Peanuts (Charles M. 

Schulz), ou como é mais conhecido no Brasil, Charlie Brown e Snoopy. Para a elaboração da pesquisa foi feito um 

estudo bibliográfico que visou à compreensão das teorias que permeiam estudos relacionados à pragmática e ao hu-

mor, e, por fim, os conhecimentos adquiridos foram aplicados na análise das histórias em quadrinhos que compõem o 
corpus do estudo. Objetivando estudar o efeito humorístico a partir do discurso pessimista e submisso do protagonis-

ta, busca-se mostrar se, para a HQ, construir humor, os personagens da história em quadrinhos violam ou não as má-

ximas conversacionais, categorias do princípio da cooperação proposto por Grice (1975). 

COADJUVANTE OU OBSERVADOR?  

O PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA DE ALUNOS DE PERIFERIA 

Silvia Adelia Henrique Guimarães (UERJ) sguimaraes05@hotmail.com 

 

Muitas são as discussões que abordam as diversas transformações da pós-modernidade (GIDDENS, 1991; 

HALL, 2006). Portanto, em um mundo híbrido que transforma e integra também as várias formas de linguagem, seus 

usos e propósitos, a habilidade de compreender textos e de fazer-se entender através deles torna-se uma premissa 

norteadora na inserção do indivíduo nesse mundo globalizado; assim, debruçar-se sobre o desenvolvimento do aluno 

em sua leitura/escrita, também ganhou uma nova perspectiva. Mas, focar esse olhar em alunos que já sofrem outras 
formas de exclusão social surge como terreno profícuo para trabalhar a questão, já que alunos de periferia acabam 

sendo marginalizados não apenas da sociedade privilegiada, mas também das possibilidades de inserção ao letramen-

to. A pergunta central deste trabalho, portando, é: “Como se dá o letramento nessas camadas?”. Inserida no paradig-

ma qualitativo (ALVEZ-MAZZOTTI, 1999), esta pesquisa propõe uma análise textual de um grupo de 6º ano de uma 

escola de periferia do Rio de Janeiro, objetivando verificar o nível de compreensão dos comandos das atividades. As 

primeiras análises textuais, embasadas na linguística textual (FÁVERO & KOCK, 2012) revelam que: 1) estes alu-

nos leem apenas superficialmente (TEBEROSKY, 2003), demonstrando, em suas respostas, que não compreenderam 

o teor do enunciado; 2) o acompanhamento adequado do professor nesse processo, utilizando a língua como proce-

dimento metodológico e principalmente científico pode levar o aluno a aprofundar seu nível de compreensão. Estes 

resultados iniciais podem contribuir para uma conscientização dos docentes sobre sua tarefa de interferir no desen-

volvimento leitor, e não apenas acompanhar suas atividades. 

COESÃO SEQUENCIAL: 

UMA ANÁLISE DE TEXTOS DE ALUNOS DO QUARTO ANO 

DO “PROJETO ACELERA” DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE AMARGOSA 

Adriana Mendes Andrade (UFRB) drikamajc@hotmail.com 

 

Partindo do pressuposto de que, no período de aquisição da escrita, os alunos já usam certos elementos de co-

esão sequencial, analisam-se tais elementos, a partir de seis textos produzidos por alunos do quarto ano do “Projeto 

Acelera” de uma escola pública do município de Amargosa. Os textos foram analisados sob a ótica da linguística tex-

tual, considerando que Ingedore Koch diz que o texto é um “todo significativo” dotado de fatores de textualidade 

como: coerência, situacionalidade, aceitabilidade, intencionalidade, informatividade e intertextualidade. Entre os 

quais está a coesão de referenciação e sequenciação como fator de suma importância para não serem um amontoado 

de frases. A análise foi feita com um corpus de seis textos produzidos em sala de aula, mediante estudos realizados 
sobre a fábula: “A Cigarra e a Formiga”. Analisando-se tais produções, alcançaram-se os seguintes resultados: Os 

alunos fazem uso da coesão referencial e da sequencial, mas os mais encontrados foram os elementos de sequencia-
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ção, que pretendem garantir a tessitura do texto. Verificou-se também que os elementos de sequenciação mais encon-

trados foram os mecanismos de conexão “aí” e “então”. Acredita-se que o uso frequente desses conectivos se explica 

por serem eles recorrentes na fala, porque as crianças, no período da aquisição da escrita, têm grande facilidade de 

transcreverem a própria fala pois, pois são incapazes ainda de distinguir o texto oral do escrito. Sendo mais simples o 
elemento de coesão sequencial, acessível à criança e marcando claramente as sequências dos fatos, verifica-se que, 

apesar de os textos apresentarem alguns “problemas”, e serem de alunos do período da alfabetização, apresentam 

elementos de coesão e coerência e outros fatores de textualidade que garantem sua tessitura e seu sentido. 

COLEÇÃO SEGALÁ: LIVROS DE POEMAS 

Armando Ferreira Gens Filho (UERJ) armandogens@uol.com.br 

 

A relação entre imagem e texto é um tema pleno de controvérsias e contradições. Seja de que perspectiva for 

– literária, filosófica, psicológica, antropológica, retórica, plástica ou tipográfica – os estudos irão acentuar prevalên-

cias e exclusões. Será, portanto, nessa tradicional dicotomia que se localiza o foco da perquirição: a análise de livros 

de poemas ilustrados da coleção de Manuel Segalá. Operando diretamente com o acervo do setor de Obras Raras e 

do setor de Iconografia da Fundação Biblioteca Nacional, propõe-se investigação de dupla via. Em primeiro lugar, 
importa compreender as práticas de dinamização e de poder aplicadas às coleções de arquivos literários privados e 

públicos; em segundo lugar, urge avançar nos estudo das relações que se estabelecem entre o texto e a ilustração, pa-

ra verificar quais tensões afloram de forma preponderante no âmbito da página, sem perder de vista os sentidos que 

os arranjos compositivos agregam ao poema ou os sentidos por eles sequestrados, ou ainda a desleitura do texto ver-

bal. Isto posto, cabe esclarecer que os pressupostos metodológicos para orientar o estudo de livros de poemas ilustra-

dos visam a patrocinar uma ação plural concentrada na análise dos objetos-livro, com ênfase na dimensão material: 

papel, escala de cores, formato, diagramação, contrastes, textura, volumes, técnicas de ilustração, livro artesanal, li-

vro industrial. Contudo, tal abordagem só se completa quando se estabelecessem critérios variados (mercado, 

zeitgeist, perfil editorial, afinidades culturais, campo gráfico, grupos seletos e distinções, entre outros) para avaliar o 

papel desempenhado por editores e artistas em franca atuação no campo brasileiro e que assumem os riscos da pro-

dução de livros fora do circuito industrial. É importante dizer ainda que, no estudo da coleção Manuel Segalá, as re-

lações entre poema e ilustração realizam-se em quatro linhas de força: gêneros literários, leitura, contemplação, pro-
cessos ecfrásticos. 

COMO JAMAIS LER LITERATURA NA ESCOLA? 

Anderson Da Silva Ribeiro (UERJ) anderson_sribeiro@hotmail.com 

 

O título é provocação para desafiar profissionais que se dedicam à formação de leitores. Desde 2008, quando 

ingressei como professor de português da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e como aluno do mes-

trado em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pude, por ambas as direções, desenvolver, 

de maneira oportuna, um olhar cuidadoso sobre a política de leitura no Brasil. Para suprir as lacunas de analfabetis-

mo funcional apresentadas pela escola básica, desenvolvo, com um grupo de professores, o projeto “Orientação de 

letramento(s) e construção de percursos de leitura de jovens e adultos nos Ensinos Fundamental e Médio: o protago-

nismo do sujeito-leitor na constituição dos sentido” (CAPES). O objetivo é apresentar condições pedagógicas para 
que os participantes se tornem, com a direção do professor-pesquisador, "agentes letradores". Para isso, utilizo-me da 

prática da contação de histórias como estratégia. Narrar histórias é uma prática discursiva imemorável. Atravessou 

tempos, cruzou épocas milenares importantes do pensamento humano, testemunhou mandos, desmandos e epopeias 

diversas no canto de povos guerreiros e chegou ao século XXI com o peso da tradição e o frescor de uma atividade 

encantadora que seduz e concentra para si as mais diferentes atenções. Na presente comunicação, dentro de uma 

perspectiva etnográfica (ANDRÉ, 2008), pretendo, a partir do que se esboçou, apresentar as experiências, na segunda 

etapa do projeto, em 2012, registradas a respeito dos percursos de leitura feitos por meus alunos no Colégio Estadual 

Maria de Lourdes de Oliveira Lavôr – Tia Lavôr, na Ilha do Governador (RJ), onde atuo diretamente com o projeto. 

Quanto à base teórica, sirvo-me de um amplo aparato que trata de leitura (RIBEIRO, 2011), construção de sentido 

(KOCH, 2003), interação (BAKHTIN, 2003; 2004), dialogismo (BAKHTIN, 2008) e letramento (COSSON, 2006; 

KLEIMAN, 1995). 
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COMUNICAÇÃO INFORMACIONAL VERSUS LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL  

NO MUNDO GLOBALIZADO 

Luana Aires Dias (UFT) luana_aires20@hotmail.com 

Elizangela da Rocha Fernandes (UFT) 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão a respeito de diversos tipos de linguagens em meio a globaliza-

ção, tendo como referência uma oficina pedagógica de tema Linguagem e Tecnologia na Educação, ministrada para 

educandos do 6º ano do ensino fundamental no Colégio Estadual Dr. Pedro Ludovico Teixeira, por um grupo inter-

disciplinar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). As atividades da oficina foram pau-

tadas na discussão sobre o surgimento de novas linguagens a partir da aproximação das tecnologias da comunicação 

e informação (TIC). Expomos aos alunos um filme curta metragem mudo, para que os alunos explorassem a lingua-

gem visual. Em seguida, passamos um filme sobre a tecnologia e suas consequências na comunicação, nas relações 

interpessoais e na natureza e, por fim, debatemos com eles as diversas linguagens existentes, dentre as quais, a língua 

brasileira de sinais ressaltando a importância do diálogo entre os homens, seja por meio verbal ou não verbal. A ofi-

cina teve por objetivo mostrar aos educandos os diversos recursos e meios de comunicação, pois são inúmeras as lin-
guagens que nos apresentam. Por isso, é necessário compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 

como meios de organização, expressão, comunicação e informação na sociedade. 

CONCEITUAÇÃO DE GRAMÁTICA POR MEIO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Sabrine Weber (UFSM) sabrinegweber@gmail.com 

Lauren dos Santos Moraes (UFSM) 

Amanda Eloina Scherer (UFSM) 

 

Este trabalho, vinculado ao projeto de pesquisa “História e Memória: o imaginário sobre a língua do/no Bra-

sil”, objetiva verificar de que maneira alunos do ensino médio concebem a gramática estudada em sala de aula e, 

consequentemente, a língua. A partir do pressuposto de que todo professor de língua portuguesa deve, em suas aulas, 

dedicar um tempo para a descrição gramatical, que é vista pela maioria dos alunos como abstrata e desinteressante, 

busca-se por meio da concepção de gramática e das justificativas do conteúdo vistas pelo aluno, analisar como o en-
sino da língua está sendo trabalhado em sala de aula e se este coincide com a maneira que o professor concebe a lín-

gua. Os pressupostos teóricos utilizados incluem a perspectiva de ensino defendida por Lima (1979) e as três defini-

ções de língua e gramática sistematizadas por Possenti (1996). Foram analisadas as respostas de alunos de duas tur-

mas do ensino médio de uma escola estadual de Santa Maria, Rio Grande do Sul: uma corresponde ao primeiro ano e 

a outra ao terceiro ano. A metodologia da análise envolveu três passos: 1) abordagem por meio de um questionário 

dirigido a alunos; 2) verificação das respostas dos alunos; 3) identificação dos conceitos de gramática encontradas 

nas respostas analisadas. Com as questões apresentadas neste estudo, espera-se a partir dos resultados obtidos, verifi-

car qual a concepção gramatical predominante, mostrando que se deve haver uma articulação entre a concepção de 

língua e de gramática por parte do aluno e do professor. 

CONFIGURAÇÕES DO GROTESCO NO UNIVERSO RURAL 

EM CONTOS DE JOÃO GUIMARÃES ROSA E MIGUEL TORGA 

Floriano Esteves da Silva Neto (UEFS) florianoesteves@yahoo.com.br 

Francisco Ferreira de Lima (UEFS) 

 

Neste trabalho, a partir do conceito de grotesco, faz-se uma análise dos contos “Zingaresca” de Tutameia de 

João Guimarães Rosa e “Ressureição” presente em Novos Contos da Montanha de Miguel Torga. Tal conceito é 

apresentado, de um lado, por Mikhail Bakhtin, como uma visão carnavalesca de mundo, fenômeno essencialmente 

ligado à cultura popular da Idade Média e, de outro, por Wolfgang Kayser, como estranhamento daquilo que é fami-

liar, ordenado, contraposto ao sublime, possibilitando uma visão do obscuro, deformado ou monstruoso em nossa re-

alidade. Pretende-se mostrar como aparece o grotesco, tanto em João Guimarães Rosa, quanto em Miguel Torga, 

considerando-os como autores que apresentam em suas narrativas, uma forte preocupação com o ser humano, serta-

nejo aqui e transmontano lá. Pelas mãos habilidosas dos consagrados contistas, os leitores são conduzidos a bordo de 

uma viagem imagística, de intensa atividade, sobretudo, humana, sendo evidenciado o complexo das relações sociais, 
revelando o universo grotesco que delas emerge. 
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CONSERVADORISMO E INOVAÇÃO NA NORMA LITERÁRIA BRASILEIRA: 

O CORPUS AMADIANO E A VARIÁVEL CONCORDÂNCIA 

DE NÚMERO NO INTERIOR DO SINTAGMA NOMINAL 

Maria Helena Gonçalves Oliveira (UNEB) hellenabh@hotmail.com 
Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

A tradição gramatical apresenta uma visão muito simplificada da variável linguística conhecida por concor-

dância de número no interior do sintagma nominal, apontando apenas uma única estratégia válida: os constituintes 

determinantes (artigos, demonstrativos, possessivos e quantificadores) seguirem o número (singular ou plural) do 

constituinte determinado (o nome). Por outro lado, a pesquisa sociolinguística aponta que a marcação do plural no in-

terior do sintagma nominal está condicionada a diversos fatores estruturais – a posição do elemento no interior do 

sintagma nominal, sua classe gramatical, o grau de saliência do próprio plural marcado, entre outros –, e sociais – os 

principais deles, a condição socioeconômica do falante e seu grau de escolaridade. Como, em sua escrita literária, o 

prosador baiano Jorge Amado registra essa variável linguística, de forma conservadora ou inovadora? Quais as vari-

antes envolvidas e que fatores textuais podem explicar seu uso na escrita amadiana? Entre outras, essas questões nor-
teiam o projeto de iniciação científica cujos resultados são ora apresentados. 

CONSERVADORISMO E INOVAÇÃO NA NORMA LITERÁRIA BRASILEIRA: 

O CORPUS AMADIANO E A VARIÁVEL INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO 

Aparecida Pereira dos Santos (UNEB) tidapsgostodeviver1@hotmail.com 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

A tradição gramatical apresenta uma visão muito simplificada da variável linguística conhecida por indeter-

minação do sujeito, apontando apenas duas estratégias de construção: o uso de verbo intransitivo ou transitivo indire-

to na P3 seguido de pronome se (chamado indeterminador de sujeito) e o uso de verbo na P6, sem sujeito explícito. 

Por outro lado, a pesquisa sociolinguística aponta outros tantos expedientes para a expressão desse fenômeno, como 

o uso de pronomes indefinidos (alguém, ninguém, todos) e pessoais (nós, a gente, você), de locuções nominais (o 

pessoal), a extensão do pronome indeterminador de sujeito a todos os verbos de ação. Como, em sua escrita literária, 
o prosador baiano Jorge Amado registra essa variável linguística, de forma conservadora ou inovadora? Quais as va-

riantes envolvidas e que fatores textuais podem explicar seu uso na escrita amadiana? Entre outras, essas questões 

norteiam o projeto de iniciação científica cujos resultados são ora apresentados. 

CONSERVADORISMO E INOVAÇÃO NA NORMA LITERÁRIA BRASILEIRA: 

O CORPUS AMADIANO E O USO VARIÁVEL DO “ONDE” 

Lucivanda Rita da Silva (UNEB) lucivandacte_2013@hotmail.com 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

A tradição gramatical apresenta uma visão muito simplificada o uso da lexia "onde", registrada ora como pro-

nome relativo, ora como advérbio ou pronome interrogativo ligado à noção espacial. Por outro lado, a pesquisa so-

ciolinguística aponta outros valores para essa lexia polivalente, rejeitados por aquele outro modelo de descrição lin-
guística, valores esses ligados a noções como condição, causa, mediação, disjunção, tempo, conformidade, modo e 

posse. Como, em sua escrita literária, o prosador baiano Jorge Amado registra essa variável linguística, de forma 

conservadora ou inovadora? Quais as variantes envolvidas e que fatores textuais podem explicar seu uso na escrita 

amadiana? Entre outras, essas questões norteiam o projeto de iniciação científica cujos resultados são ora apresenta-

dos. 

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE RELATO DE VIAGEM EM ROBINSON CRUSOE 

Bianca Dorothéa Batista (UFRJ) biadbatista@gmail.com 

Luciana Villas-Bôas (UFRJ) 

 

Num contexto de expansão marítima, os relatos de viagens publicados expandem-se através da Imprensa dan-

do acessibilidade ao Novo Mundo. Há exigências de historicidade como afirma Costa Lima (2009) para que estes re-

latos sejam tomados como reais. Em virtude disso, as narrativas teriam sido escritas em primeira pessoa e precisari-
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am de uma linguagem simples e de descrição detalhada para que o leitor fosse persuadido de que o texto diante dos 

seus olhos era verdadeiro. No romance de Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719), o editor afirma que a vida de Cru-

soe é uma história de fatos e por isso suas aventuras são dignas de serem tornadas púbicas além de servirem de ins-

trução para os leitores. A exaltação da veracidade e o repúdio à ficção correspondem ao que Michael Mckeon (1985) 
denomina de “questions of truth”, uma crise epistemológica sobre como expressar a verdade numa narrativa. O mís-

tico e o imaginário eram completamente reprimidos e considerados relatos ficcionais. A afirmação do novo gênero li-

terário, o romance, fez com que surgisse a distinção entre “novel” (romance) e “romance” (relato ficcional/ romance 

de cavalaria). Para negar a ficcionalidade da obra era necessário utilizar dos mesmos artifícios discursivos, e até 

mesmo paratextuais, dos documentos acerca de viagens, que na sua maioria eram autobiografias. O presente trabalho 

propõe analisar o discurso do personagem e narrador Robinson Crusoe e os mecanismos utilizados na narrativa para 

ofuscar sua ficcionalidade, convertendo assim a um status de veracidade. O mesmo fenômeno pode ser observado na 

narrativa presente na coletânea de viagem de Richard Hakluyt, “The Principal Navigations”. Esta coletânea exalta a 

expansão marítima e comercial inglesa assim como o protestantismo. Neste cenário, as fronteiras entre o romance e 

relatos de viagem, ou seja, entre ficção e literatura tornam-se indefinidas. 

CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NO ESPAÇO URBANO DE CAMPO GRANDE: 

O GÊNERO DISCURSIVO “PICHAÇÃO” 

José Braulio da Silva Junior (UEMS) josebrauliojunior@hotmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@hotmail.com 

 

O presente trabalho se propõe a estudar as pichações do perímetro urbano de Campo Grande – MS, sua a im-

portância social, realizar uma análise semiótica e discursiva. Por meio de fotografias e questionários pré-

estabelecidos pretendemos evidenciar o discurso ideológico do pichador e comparar com a opinião dos cidadãos 

campo-grandenses que convivem diariamente com pichações, proprietários de muros e paredes pichados e agentes da 

lei a cerca dessa temática. Nos mais diversos meios de comunicação vemos o tratar da pichação como algo de cunho 

pejorativo, “coisa de marginal” e não como parte de uma cultura de protesto contra o sistema social, um objeto de es-

tudo da semiótica e da análise do discurso. Assim sendo, podemos levantar as seguintes questões: A caligrafia do pi-

chador é disforme e sem significação artística relevante? Como é afirmado nos meios de comunicação, não há nas pi-
chações uma mensagem significativa? Pichadores são apenas criminosos (vândalos)? Tal estudo parece-nos inova-

dor, já que o objeto de estudo não existia sob o olhar dos estudos saussurianos, porém os pressupostos saussurianos 

são facilmente aplicáveis no objeto e assim contribuir para um trabalho mais completo. Este trabalho visa quebrar o 

paradigma de que pichação é apenas vandalismo. Observando os dizeres de Fiorin (2004, p. 74) acerca de enunciado 

e enunciador que visam comunicar algo para agir no mundo, sendo assim produz um sentido para influenciar os 

enunciadores, para que eles creiam no que foi dito, mudem de opinião e/ou comportamento. Compreender a temática 

decorrente da pichação, em todos os seus aspectos e envolvidos, a partir desse trabalho se faz importante para uma 

melhor compreensão social do pichador. 

CONTOS E ENCANTOS: 

UM ESTUDO DOS ASPECTOS TEXTUAIS E PSICOLÓGICOS 

NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DE BIA BEDRAN 

Luciene Reto (UNIGRANRIO) (lucienereto@gmail.com) 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) Professorifrazao@uol.com.br 

 

Em meio ao ecletismo pós-moderno e à fluidez contemporânea, surgem ou se renovam, modalidades textuais 

que abarcam várias linguagens, simultaneamente, como é o caso das crônicas, com sua hibridez peculiar amálgama, 

muitas vezes de texto ficcional e jornalístico; dos textos “fluidamente” renovados do “cyberpace”; enfim de inúme-

ros gêneros que se mesclam, imbricam ou se transformam. Assim também ocorre com os textos dos contadores de 

história. Partem, muitas vezes, do que autores como Ruth Finnegan têm denominado “palavra cantada”, que é resul-

tante da união de melodia, palavras e performance, para criar apresentações que não deixam de ser cênicas, musicais, 

literárias, podendo receber a adição de desenhos, bonecos. Enfim, uma apresentação de um contador de história não é 

simplesmente a leitura de um poema ou o canto de uma composição musical. Dependendo da criatividade e da com-

petência do contador, tal hibridez torna-se imensurável. É o caso de Bia Bedran que, cada vez mais, surpreende com 
seus “contos” e “encantos” para as crianças. O presente artigo intenta trabalhar com a problemática da hibridez tex-

tual em dois trabalhos da autora citada, refletindo acerca da profundidade psicológica que os mesmos podem alcan-

çar, exatamente por tramitar e ultrapassar gêneros, elevando ao ápice esse “produto” bastante apreciado na atualida-

de: a “contação de história”. 
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COORDENAÇÃO, SUBORDINAÇÃO E CORRELAÇÃO: 

TRÊS PROCESSOS DISTINTOS DE FORMAÇÃO DO PERÍODO COMPOSTO 

Ana Cecília dos Santos Santoro (UFF) anacsantoro@ig.com.br 

Gabriela Barreto de Oliveira (UFF) gabrielaboliveira@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo traçar um panorama sobre as formas de estruturação do período com-

posto, dando destaque a um processo normalmente esquecido pelas gramáticas: a correlação. A Nomenclatura Gra-

matical Brasileira e a gramática tradicional apresentam apenas dois mecanismos sintáticos de ligação de orações, a 

coordenação e a subordinação. Não que elas ignorem a existência da correlação, mas para elas esta seria apenas um 

simples recurso retórico pertencente à correlação e à subordinação, ou seja, um tipo especial de ligação que se esta-

belece dentro da coordenação e da subordinação, sendo usada somente quando se quer enfatizar igualmente os ter-

mos conectados. Contudo vários autores, tanto antigos (Chediak, Melo, Ney) quanto mais modernos (Castilho, Ro-

drigues), defendem a ideia de que a correlação é um processo de formação do período composto, distinto dos demais. 

Para eles, enquanto a subordinação é marcada pela dependência sintática das orações e a coordenação é marcada pela 

independência entre elas, a correlação é marcada pela interdependência das orações. José Oiticica é o autor que estu-
da de forma mais detalhada esse tema. Seu livro Teoria da Correlação, lançado em 1952, é, certamente, a obra da 

língua portuguesa que apresenta mais contribuições para a análise desse fenômeno linguístico. Por isso, nossa pes-

quisa a adotará como pressuposto teórico. Tendo em vista, pois, que a distinção entre a coordenação e a subordinação 

há tempos ocupa gramáticos e linguistas, mas que a correlação foi e ainda é hoje muito pouco estudada pela acade-

mia, esse trabalho tem como objetivo reacender a discussão sobre o assunto, contribuindo assim nas pesquisas sobre 

os processos de formação do período composto. 

CORAÇÃO ANDARILHO: A JORNADA SENTIMENTAL E AUTORREFLEXIVA DE NÉLIDA PIÑON 

Lana Beth Ayres Franco de Araujo (UERJ) lanaraujo@hotmail.com 

 

O meu trabalho tem por objetivo traçar o perfil da dona do coração andarilho a que se refere o título. Depois 

de criar todo um universo ficcional, Nélida Piñon resolve falar de si e registra através da narrativa em primeira pes-

soa as impressões que sua alma nômade guarda de tudo o que testemunhou. Dessa forma, a análise que proponho en-
contrará apoio em três aspectos, a saber: o pacto autobiográfico de Philippe Lejeune (como esse acordo se manifesta 

em Coração Andarilho); o eu autobiográfico (a autobiógrafa Nélida Piñon e os “eus” autobiografados – os diversos 

estágios do indivíduo que fala de si, ou seja, Nélida Piñon por Nélida Piñon); o projeto autobiográfico (que tipo de 

relato autorreferencial esse eu autobiográfico foi capaz de produzir).  

CORPO E LÍNGUA 

ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE REFERENCIALIDADE NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE SURDOS 

Gláucia dos Santos Vianna (UFRJ) glauciaviannadoc@gmail.com 

 

O impacto sobre o desenvolvimento linguístico individual e suas implicações pedagógicas no processo de 

apropriação do português escrito como segunda língua configuram uma das maiores questões geradas pela surdez. 

Considerando que indivíduos surdos não apresentam nem utilizam as mesmas ferramentas características de constru-
ção textual empregadas por um ouvinte, este trabalho visa refletir sobre o continuum de aprendizagem da leitura e da 

escrita percorrido por eles e a crucialidade de sua automação. Assim, o foco desta pesquisa se volta para a análise dos 

aspectos coesivos nas produções textuais de surdos, no intuito de investigar a maneira pela qual estabelecem coesão e 

progressão tópica em suas composições. Ressalte-se que, a escrita de surdos revela um diferente paradigma de estra-

tégias e ferramentas de coesão, as quais sofrem influências diretas do sistema subjacente da língua de sinais. Sua or-

dem é sócio-histórica, o qual denuncia a divisão de dois mundos: o mundo tecnológico, que conta com a escrita e o 

mundo da visibilidade, que desenvolve uma forma de discursividade plural, na qual a própria língua se constitui co-

mo objeto simbólico, pelo qual os mecanismos coesivos se manifestam. A pesquisa em questão, sob a ótica da análi-

se do discurso, visa demonstrar a forma pela qual sujeitos surdos (re)interpretam e significam elementos textuais 

simbólicos de visibilidade, em uso de uma língua de modalidade escrita, considerando as condições de produção e 

recepção que o recriam, trazendo à tona que essas condições são inseparáveis do local, condições sócio-históricas e 

institucionais em que os interlocutores estão situados. É factível, portanto, uma negociação entre as modalidades lin-
guísticas de visibilidade e escrita, que inclui a elaboração de propostas para a seleção de um determinado vocabulário 

ou estratégias coesivas a serem utilizadas na produção textual. 
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CRIAÇÃO DE VOCABULÁRIO DE MATEMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO 

Misleine Andrade Ferreira (UFT) peel@pop.com.br 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

 

Tendo como norte os pressupostos filosóficos de Edgar Morin e Mikhail Bakhtin, ou seja, a necessidade de 

conjugar, sempre e como princípio metodológico, texto e contexto, parte e todo, sincrônico e diacrônico, e, como 

pressupostos pedagógicos, Brousseau e os PCN, este trabalho objetiva o tratamento sistêmico da terminologia da ma-

temática no tocante a alguns dos principais conceitos empregados no ensino fundamental para o ensino da álgebra. 

Trata-se, por conseguinte, de uma abordagem que conjuga historiografia matemática, didática da matemática e, tam-

bém, língua portuguesa, posto que a orientação principal é interdisciplinar. E seu ponto de chegada é a elucidação 

dos conceitos citados, tornando mais racional a sua aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida com o sexto e o séti-

mo ano do ensino fundamental, da escola Joaquim de Brito Paranaguá, do município de Araguaína, estado do Tocan-

tins. Quanto às inquietações iniciais, podemos dizer que nossa primeira motivação diz respeito às vivências conscien-

tes dos objetos estudados, já que, muitas vezes, o processo pedagógico se dá sem consciência, impedindo o aprendi-

zado autêntico dos fenômenos. 

CRÍTICA GLOBAL DE EUGÊNIO MONTALE: LEITURA E ANÁLISE DA ESTRUTURA E DO ESTILO 

Tatiana Fantinatti (UFBA) tatianafantinatti@gmail.com 

Camillo Cavalcanti (UFBA) camillo.cavalcanti@gmail.com 

 

Este trabalho pretende realizar um estudo preliminar de uma das obras capitais – Ossi de Sepia (1925) – do 

poeta italiano Eugenio Montale (1896-1981), prêmio Nobel de Literatura (1975), abordando vocabulário, gênero, 

ritmo, espaço ficcional, imagens, tratamento dos temas, análise da forma e da escrita. Além da parte estrutural, have-

rá uma proposição hermenêutica. Embora não representem ruptura com a tradição que o precede, no que concerne às 

formas métricas e sintáticas tradicionais, os poemas de Montale revelam características ambíguas entre o clássico e o 

romântico (dito moderno), que influenciarão os poetas posteriores. Da esfera trágica para a cômica, sintetizam-se co-

existências que marcam a poesia hermética monta liana. 

CRÔNICAS DE PAIXÃO, HUMILDADE E MORTE 

Mônica Gomes da Silva (UFF) monicagomessilva@yahoo.com.br 

 

O crescimento dos grandes aglomerados urbanos da América Latina ocorre, principalmente, entre o fim do 

século XIX e o início do século XX. Na literatura do período, a crônica é um dos gêneros que registra as tensões e 

desencontros provenientes do crescimento citadino desmesurado e desordenado que caracterizou a modernização das 

cidades latino-americanas. Em sua função precípua de captar os momentos cotidianos através das páginas dos jor-

nais, o gênero assinala, tanto na forma quanto no conteúdo, a efemeridade da vida moderna, seja nas paisagens ou re-

lações humanas. Neste trabalho, buscamos identificar os traços de similaridade de dois cronistas latino-americanos, 

no que diz respeito ao olhar para a cidade: o brasileiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho (1886-1968) e o ar-

gentino Roberto Godofredo Christophersen Arlt (1900-1942). Ambos se detiveram nos aspectos humildes da cidade 

e os personagens marginalizados no processo de modernização urbana, muitos integrando uma babélica composição 
populacional – no caso do cronista argentino – outros manifestando o incômodo do cidadão proveniente do campo 

diante da cidade cosmopolita e desigual, presente nas crônicas de Manuel Bandeira. A expressão da empatia pelos 

derrotados no jogo social se conjuga a uma linguagem considerada impura, transmitindo a vibração dos becos e vie-

las do Rio de Janeiro e das ruas de Buenos Aires. Longe de incorrer numa pieguice literária ou em uma literatura 

panfletária em defesa dos desfavorecidos, o que observamos nos dois cronistas é uma visão humana e solidária aos 

problemas que atingem a população abandonada à própria sorte. As crônicas expressam um senso de sublime que 

elevam a categoria desses sujeitos, construindo uma “metafísica do ínfimo”, sem que isto signifique evasão da reali-

dade, mas a construção da poeticidade de um cotidiano amargo, mas também belo. 

mailto:peel@pop.com.br
mailto:luizpeel@uft.edu.br
mailto:tatianafantinatti@gmail.com
mailto:camillo.cavalcanti@gmail.com
mailto:monicagomessilva@yahoo.com.br


 68 Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos  

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013. 

CRUZ E SOUSA E OS POETAS MODERNOS UM OLHAR ENDÓGENO 

Juan Marcello Capobianco (UFF) juandireito@yahoo.com 

 

O presente trabalho propõe uma análise que diferencia a poética em seu aspecto exterior – exógeno, e interior 
– endógeno, o que torna a poesia de Cruz e Sousa mais nítida à observação, no que tange a uma continuidade com os 

poetas do Modernismo. Isto porque o enfoque exógeno privilegia as matrizes filosófico-ideológicas, as rupturas liber-

tadoras, a quebra da forma parnasiante, o ufanismo nacionalista de raiz, do regionalismo artesanal, da temática cita-

dina, urbana e das experiências do espírito novo. Entretanto, no enfoque endógeno o verso se abre para revelar a líri-

ca dos símbolos, a tensão sugestiva das metáforas, as sinestesias de elementos díspares, a musicalidade das alitera-

ções e assonâncias, dos encontros consonantais, a projeção imagético-sensível das impressões, a amplitude evocativa 

das expressões, dos versos e das estrofes entre si e em conjunto. É justamente neste enfoque endógeno que Cruz e 

Sousa demonstra o quanto inaugurou uma nova forma de conceber a poesia no Brasil, cujo uso virtuoso do símbolo 

foi tomado de préstimo, destruído e reconstruído, recomposto, transformado e recriado pelos modernistas. Entretanto, 

é sempre do símbolo que se está falando. Algumas poesias dos modernistas – ou neossimbolistas – Manuel Bandeira, 

Cecília Meireles, Oswald de Andrade e Vinícius de Moraes serão confrontadas com outras de Cruz e Sousa. Longe 
de esgotar o tema, este artigo pretende apontar as possibilidades de um novo e amplo campo de pesquisa. 

CRUZ E SOUSA – DE POETA NEGRO A POETA UNIVERSAL 

Juan Marcello Capobianco (UFF) juandireito@yahoo.com 

Claudete Daflon (UFF) 

 

Neste trabalho, distante da pretensão de esgotar quaisquer dos pontos abordados, buscou-se apontar para um 

ângulo de pensamento que seja capaz de trazer, dos textos de Cruz e Sousa, aquilo que eles mesmos ontologicamente 

traduzem. Para isso, abordou-se a noção de “imagem poética”, resultado da confluência das antíteses cruzesousianas, 

onde os sentidos se distendem no limiar da tensão lírica, para se tornarem algo além da própria linguagem. Conjun-

tamente, abordou-se o (aparente) distanciamento da poesia de Cruz e Sousa no que tange ao abolicionismo, ressal-

tando sua escolha temática universal e não anacrônica. Não se trata de qualquer análise encomiástica ou pretensiosa, 

todavia focada em modernos conceitos de crítica literária, onde a obra de tal modo ganha vulto, que a figura do poeta 
“negro” cede lugar para a figura do “poeta universal”, ainda que não negue a tradição crítica, mas com uma visão 

moderna, revelando um artista capaz de amalgamar em versos curtos uma torrente caudalosa de recursos imagéticos, 

sensoriais, unindo a musicalidade dos vocábulos, das aliterações, a sentidos filosóficos, transcendentes, ideológicos e 

metafísicos, e ultrapassando os limites da linguagem. 

DA FALA PARA A ESCRITA: O APAGAMENTO DO RÓTICO POR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

O presente trabalho, pautando-se nos pressupostos teóricos e metodológicos da sociolinguística quantitativa 

variacionista, objetiva investigar os aspectos relacionados ao apagamento do /R/ em coda silábica em posição final e 

medial de vocábulo na escrita de estudantes em início de escolarização. O corpus foi constituído por testes escritos 

com um total de 18 alunos, na faixa etária de oito a onze anos, pertencentes à 2ª, 3ª e 4ª séries do ensino fundamental 
de uma escola pública do município de Catu – BA. Para cada série foram testados três meninos e três meninas, todos 

nascidos e residentes neste município, localizado a 78 km de Salvador, observando a relação existente entre fala e 

grafia e a interferência daquela no processo de aprendizagem da língua escrita. Para uma análise estatisticamente 

mais rigorosa, os dados foram submetidos ao pacote de programas computacionais desenvolvido para a realização de 

análises linguísticas. Para isso, foram controladas seis variáveis linguísticas: contexto precedente, extensão do vocá-

bulo, ponto e modo de articulação do segmento subsequente e grau de familiaridade com a palavra. As variáveis so-

ciais eleitas para análise foram: escolaridade e gênero. Os resultados sinalizaram que o processo de escolarização 

exerce uma forte influência na recuperação do rótico na língua escrita, pois à medida que os alunos avançam nas sé-

ries escolares, os desvios em relação à norma-padrão diminuem sensivelmente. Além disso, o trabalho aponta para a 

necessidade de uma aproximação maior entre a pesquisa acadêmica e as práticas pedagógicas no ensino de língua 

portuguesa a fim de que o tratamento dado a alguns fatos da língua, como a interferência da fala coloquial na escrita, 

possa ser melhor sistematizado pela escola. 
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DA LEITURA À ESCRITA: 

A COLUNA “CARTA DO LEITOR” COMO VOZ DO ALUNO-LEITOR DO JORNAL ESCOLAR 

Juliene Kely Zanardi (UERJ) julienezanardi@yahoo.com.br 

 

Em meio à artificialidade de inúmeras propostas de trabalho com o texto em sala de aula, o jornal escolar sur-

ge como uma proposta capaz de promover uma interação real entre autor, texto e leitor. O presente trabalho tem co-

mo objetivo relatar uma experiência de trabalho com o jornal escolar, focalizando a coluna “Carta do Leitor”. Pre-

tende-se demonstrar como a inserção desta coluna no jornal escolar se torne uma estratégia eficaz de incentivo à lei-

tura e à produção de textos entre os alunos. 

DA ORIENTAÇÃO SEXUAL NO ENSINO MÉDIO AO CANCELAMENTO DO KIT ANTI-HOMOFOBIA 

Fábio Luiz Rodrigues (CCAA) fabiorodrigues@uol.com.br 

Bruno Deusdará (CCAA) brunodeusdara@yahoo.com.br 

 

Em comprimento ao que preconizam os parâmetros curriculares nacionais (PCN) para o ensino fundamental e 

médio no Brasil, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, o MEC pu-
blicou o documento Parâmetros Curriculares Nacionais – Apresentação dos Temas Transversais. Um dos temas é 

“Orientação Sexual”, interesse central deste trabalho. Dentro desta estrutura, foi lançado o projeto “Escola sem Ho-

mofobia”, que teve apoio do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversida-

de (MEC/SECAD). A agência ECOS Comunicação em Sexualidade foi uma das entidades não governamentais que 

participaram do seu planejamento e execução. Em 2011, o governo federal cancelou a distribuição do kit anti-

homofobia às escolas públicas no território brasileiro. Partindo desse cancelamento, o presente trabalho tem como 

objetivo realizar análise comparativa dos seguintes textos: transcrição de três audiovisuais que compuseram o kit an-

ti-homofobia, o texto do tema transversal “Orientação Sexual” nos PCN e a resposta dada pelo governo federal para 

o cancelamento daquele kit. Tendo em vista que a análise do corpus será realizada a partir do levantamento de pres-

supostos de acordo com Oswald Ducrot (1977), serão privilegiados enunciados que sejam suficientemente produtivos 

para fim de análise desses pressupostos. Dessa maneira, interessa saber quais pressupostos são compartilhados ou 

não pelos textos acima citados. Na triangulação daqueles dados serão analisados que pressupostos contestam ou re-
forçam outros pressupostos. Está também contida nessa triangulação a noção de dialogismo de Bakhtin (1992). Para 

esse autor, o dialogismo trata da relação que cada discurso estabelece com outros discursos. Assim, em uma análise 

que irá primar pela noção de pressuposto (DUCROT, 1977), a questão dialógica das produções de linguagem é con-

dição sine qua non para o entendimento dos funcionamentos discursivos supramencionados. 

DAS TRINCHEIRAS DO TEXTO, OS ESTRATEGISTAS DA LINGUAGEM 

Aytel Marcelo Teixeira da Fonseca (UERJ) aytelfonseca@yahoo.com.br 

 

Comumente, currículos de língua portuguesa voltam-se, nas diversas instâncias e níveis do ensino, para orien-

tações pedagógicas pautadas em conteúdos ou habilidades. Esta comunicação, de modo diverso, busca focalizar outra 

via para o ensino de língua portuguesa: uma abordagem por meio de estratégias, na qual subjazem estes mesmos con-

teúdos e habilidades. Nosso propósito é demonstrar, através de um relato de experiência realizada com estudantes de 
segundo período do curso de comunicação social da UERJ, como o ensino de língua, no nível superior e, consequen-

temente, em outros níveis, pode ser orientado para procedimentos estratégicos, tendo em vista causas e efeitos de 

sentido nos processos de leitura e de produção textual. Selecionamos como gênero-base a resenha, texto caro ao do-

mínio discursivo acadêmico, e como estratégia, a construção metafórica associada ao cruzamento de campos semân-

ticos. Como pano de fundo teórico, optamos pela concepção de língua-discurso e pelos estudos do processamento es-

tratégico do texto, cuja origem está no campo da linguística textual. 
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“DE QUE VALE TER VOZ SE SÓ QUANDO NÃO FALO É QUE ME ENTENDEM?”  

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LITERATURA AFRICANA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UERJ) fabiana-lessa@ig.com.br 

Fabiana Rodrigues de Souza Pedro (UERJ) 

 

O presente estudo aborda, primeiramente, questões referentes ao ensino de literatura, dando ênfase ao de lite-

ratura africana (de língua portuguesa). A seguir, uma análise do conto “O menino que escrevia versos”, do escritor 

moçambicano Mia Couto, encontrado no livro O Fio das Missangas (2003). Busca-se, nesse momento, um diálogo 

entre a teoria e a prática em sala de aula. A escolha desse conto, em especial, deve-se ao fato de retratar um menino 

que, por escrever versos, é visto como um doente pela própria família, sendo levado ao médico para verificar sua 

(in)sanidade. E a magia da literatura transcende, mesmo diante de um ambiente hostil como o que vive o menino. 

Além disso, permeiam-se discussões sobre a implementação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de 

história e cultura afro-brasileira na educação básica, e sobre a sua efetiva concretização. 

DE RE COQUINARIA E SUAS TRADUÇÕES: UM COTEJAMENTO 

Permínio Souza Ferreira (UNEB) perminio@gmail.com 
Leia Passos Almeida (UNEB) leia_passos@hotmail.com 

 

De Re Coquinaria, de Apicius é uma obra importante na história da língua latina por diversos fatores, entre 

eles seu uso como fonte para conhecer o latim vulgar. Com o presente trabalho pretende-se sugerir, novas soluções 

para a tradução em língua portuguesa, ao fazer um cotejamento das traduções já existentes em português, inglês, 

francês, espanhol, italiano e alemão, verificando qual, em cada uma dessas línguas-alvo, foi a direção tomada pelo 

tradutor ao verter para o seu vernáculo um texto antigo, observando assim se teria havido uma preocupação em ‘atua-

lizar’ o vocabulário da tradução ou se procurou mostrar uma fase mais antiga da língua-alvo? Se houve, qual fase, e 

por que motivos? Qual a postura a ser tomada numa próxima tradução, para o português brasileiro? 

DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS EPISTEMOLÓGICAS: 

PEQUENO EXERCÍCIO CONCEITUAL SOBRE A CONTRAPOSIÇÃO 

ENTRE A CAPACIDADE LINGUÍSTICA E A CAPACIDADE MUSICAL 

Roger Vinícius da Silva Costa (PUC-MG) rogervsc@yahoo.com.br 

 

O tema deste trabalho é a definição de categorias epistemológicas. Escolhemos as que convencionamos de-

nominar “capacidade linguística” e “capacidade musical”. Os procedimentos de análise partem de um construto teó-

rico-metodológico isolado, retirado da semântica gerativa: estrutura dos qualia. Na formulação original, é evidente 

que esse construto permite definir itens lexicais, mas, durante o desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado, per-

cebemos a necessidade de verificar a hipótese de aquele construto possibilitar a definição de categorias epistemológi-

cas, e não somente de itens lexicais. Testamos essa hipótese por meio de um pequeno exercício conceitual, em que 

procuramos estar alinhados à orientação científica conhecida como “perspectiva em primeira pessoa”, segundo a qual 

a cognição é concebida sob o ponto de vista do sujeito experienciador, e não de um observador em terceira pessoa. 

Chegamos a conclusões que contribuiriam para os estudos voltados à contraposição entre linguagem e música, hoje 
distribuídos entre áreas como a linguística cognitiva, a psicologia cognitiva, a musicologia cognitiva e a neurociência 

cognitiva. 

DEMONSTRATIVOS NA ROMÂNIA NOVA: PROPOSTA DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

Clarice Soares França Silva (UFMG) claricesfrancas@gmail.com 

César Nardelli Cambraia (UFMG) nardelli@ufmg.br 

 

Este trabalho se baseia no variacionismo e no funcionalismo para propor um sistema de classificação dos de-

monstrativos a partir de material do projeto NURC de Lima e de Buenos Aires. O objetivo desse sistema é favorecer 

a maior compreensão do funcionamento dos demonstrativos nas línguas românicas modernas, uma vez que o uso 

desses na língua falada, seja culta ou coloquial, não corresponde ao que é apresentado pelas gramáticas tradicionais. 

Em muitas variantes, como no caso do português do Brasil e do espanhol do México, inclusive, têm ocorrido a mu-
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dança de um sistema ternário para um sistema binário, o que leva à necessidade de identificar qual forma está expan-

dindo o seu domínio e qual forma está desaparecendo, assim como, de determinar quais são as regras que atuam sob 

essa nova organização. 

DENTRO DO TEXTO E DA VIDA: 

ESTUDO DE POEMAS DE ADÉLIA PRADO E CORA CORALINA, EM PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 

Juliana Cabral (UCB) m.santos1977@gmail.com 

Rafael Ramiro Monteiro Costa (UCB) 

 

O trabalho propõe a discussão, em uma perspectiva pedagógica, dos poemas “Com licença poética”, de Adélia 

Prado; e “Eu voltarei”, de Cora Coralina. No primeiro caso, busca-se estabelecer o conhecimento intertextual nas 

práticas de letramento literário, ao abordar o poema de Adélia em diálogo com o “Poema de sete faces” de Carlos 

Drummond de Andrade; no segundo, pontuar a percepção de sensibilidades, formadas pelo olhar singular do mundo 

a partir da linguagem simples da poeta que constrói a familiaridade com a poesia em contato direto com o mundo. A 

partir dessa pequena análise e demonstração, procura-se destacar a inserção desses poemas no âmbito escolar para 

uma efetiva leitura competente por parte dos alunos, conforme proposta dos PCN de língua portuguesa. Além disso, 
é possível traçar instrumentos de metodologia na leitura de poemas a partir de referenciais teóricos em torno da leitu-

ra e interpretação, como os trabalhos de Marisa Lajolo e Regina Zilberman, bem com o leituras da teoria da poesia, 

em especial os tematizados pelos formalistas russos e pelos estruturalistas, foco inicial do projeto de pesquisa desen-

volvido na Universidade Castelo Branco. 

DESCOMPLICANDO O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM VIDEOAULAS 

Lucia Deborah Araujo (UERJ /CPII) luciadeborah@gmail.com 

 

O espaço virtual se incorpora à vida contemporânea de forma quase inescapável, seja no cotidiano, seja no en-

sino. A experiência das videoaulas não é recente, mas vem ganhando contornos novos, com o concurso da tecnologia 

atual e na esteira de experiências em várias partes do mundo, tornando-se uma nova forma de ensinar e aprender e de 

atingir grupos sociais que anteriormente não se interessavam por esse tipo de abordagem, como os vestibulandos. 

Nesse contexto, o trabalho com a língua portuguesa e a literatura pode incluir elementos antes ausentes, exigindo do 
docente uma nova abordagem. Relataremos uma experiência de ensino no site Descomplica de videoaulas 

(http://www.descomplica.com.br), avaliando a eficácia e levantando as condutas necessárias ao docente desse novo 

espaço. 

DEVASSA EM DEVASSA: 

ÍNDICES DE ALFABETISMO NA SALVADOR DE FINS DE SETECENTOS 

André Luiz Alves Moreno (UFBA) andremorenoufba@hotmail.com 

Tânia Lobo (UFBA) tanlobo@gmail.com 

 

Uma das vias apontadas por Antônio Houaiss (1985) para a reconstituição histórica do português brasileiro é a 

que diz respeito à “penetração da língua escrita no Brasil, das origens aos nossos dias”. Sabe-se que, sobre esse as-

pecto, pouco ou quase nada foi feito. É em meio a isso que emerge o Programa História da Cultura Escrita no Brasil 
(HISCULTE). Dentre os seus subcampos de investigação, o “campo 1 dedica-se ao estudo da difusão social da escri-

ta na sociedade brasileira, desde as suas origens, no século XVI, aos dias atuais. Para todo o período anterior ao sécu-

lo XIX, a via privilegiada não será a do discurso oficial nem a da história da escolarização, mas a da aplicação crítica 

do chamado método do cômputo de assinaturas a fontes documentais oriundas de esferas diversas, tais como a esfera 

religiosa, a jurídica e a administrativa” (LOBO; OLIVEIRA, 2012). Só que, para isso, necessitamos de fontes coesas, 

seriadas, datadas e localizadas, que nos forneçam subsídios para delinear quantitativamente os níveis de alfabetismo 

de um contexto social específico. Aqui, valer-nos-emos dos chamados livros de devassas, tipo documental que 

abrange tanto o âmbito litúrgico, quanto o âmbito jurídico-administrativo da coroa portuguesa. É neles que se fazem 

presentes os seus registros de assinatura, demarcando aqueles que assinaram, a partir de firmas autógrafas e/ou idió-

grafas, ou aqueles que não assinaram, a partir de sinais indicativos que denunciam sua inabilidade alfabética. Bus-

cando estabelecer índices dos níveis de alfabetismo da Salvador de fins de setecentos, relacionaremos a capacidade 

ou não de assinar dos envolvidos, direta ou indiretamente, nos Autos da Devassa da Conspiração dos Alfaiates, com 
as variáveis sexo, cor, estatuto social, estatuto civil, faixa etária e categoria sócio-ocupacional. 
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DIADORIM: LUZ E SOMBRA, SOL E LUA – O HÁPTICO ACARICIA O SERTÃO 

Alessandra Moura Bizoni (UERJ) alebizoni@yahoo.com.br 

Carlinda Pate Nunez (UERJ) nunez@unisys.com.br 

 

Em linguagem mítica e mágica, a figura nebulosa de Diadorim funciona na obra Grande Sertão: Veredas de 

João Guimarães Rosa (1956) como índice de ambiguidade e também da revelação alcançada através da morte. A par-

tir do estudo de Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa a respeito das “mulheres vestidas de sol” (metáfora relacionada a 

Medeia, mas que se projeta na Virgem Maria e numa linhagem de figuras femininas da América Latina ligadas ao 

sagrado, 2011), o artigo analisa a figura de Diadorim, fio central do romance. Na perspectiva das transferências cul-

turais, a personagem enigmática criada por Rosa oscila entre luz e sombra, o sol e a lua. Para dar conta da complexi-

dade da relação que se estabelece entre Riobaldo e Diadorim, é operatória a noção de háptico, que Didi-Hubermann 

definiu como “quase-carícia” (1985). 

DIÁLOGOS LITERÁRIOS ENTRE MACHADO DE ASSIS E ADONIAS FILHO 

Maria Fernanda Arcanjo Almeida (UEFS) nandaarcanjo8@gmail.com 

Gleide Conceição de Jesus (UEFS) 

 

Pretende-se analisar os diálogos entre as obras de Machado de Assis e Adonias Filho, considerando os estudos 

sobre intertextualidade. Os autores em questão escreveram em contextos histórico-literários bastante diversos: Ma-

chado de Assis, um dos maiores nomes da literatura brasileira, viveu durante o século XIX, quando o país passava 

por diversas mudanças políticas, a saber, a substituição do Império pela República. Além disso, Machado é conside-

rado o introdutor do Realismo no Brasil, ainda que suas primeiras publicações tenham tido feições românticas. Ado-

nias Filho, por sua vez, fez parte da terceira geração do Modernismo, um grupo de intelectuais que se preocupava 

com a pesquisa formal e com o tratamento dado à linguagem. Assim, serão mostradas recorrências temáticas e for-

mais que ligam estes dois autores que foram, cada um a seu tempo, marcos da literatura brasileira. A intertextualida-

de faz parte de toda e qualquer produção cultural humana. Considerar uma obra artística como livre de influências ou 

de contatos é demasiado perigoso, porque, direta ou indiretamente, os artistas refletem suas concepções filosóficas, 

políticas, sociológicas e ideológicas em suas produções. As criações, especialmente as de natureza literária, expres-
sam quase sempre uma visão de mundo, ainda que esta não esteja totalmente de acordo com a realidade. Há ainda 

nesse processo a presença ativa do leitor que, através de seu olhar, experiência e memória ajuda a construir o signifi-

cado dos textos. Assim é que apontam-se aqui determinados dialogismos entre Machado de Assis e Adonias Filho, 

destacando o tratamento que ambos deram à linguagem, ao tema da memória e as figuras femininas. Para embasar o 

presente estudo foram utilizados textos teóricos de Borges (1952), Ferreira (2007), Moisés (1969), Brasil (1969), 

além dos textos literários dos autores em questão. 

DICIONÁRIO DA TERMINOLOGIA GRAMATICAL 

Thawana Pires Silva (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

Layssa de Jesus Alves Duarte (UFT) layssa77@hotmail.com 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

 

O ensino da gramática oferecido pela rede pública de ensino tem sido questionado pelo fato de não ser consi-

derado produtivo ou por não levar o aluno a um melhor desempenho linguístico. Contudo, não se deve desconsiderar 

o ensino de gramática, pois é essencial que o estudante tenha conhecimento acerca de todas as modalidades linguísti-

cas, inclusive e principalmente a padrão; assim sendo, evidencia-se a necessidade da produção de materiais que obje-

tivem e viabilizem o ensino de gramática, incluindo dicionários que apresentem a nomenclatura gramatical de forma 

simplificada, como meio para facilitar e promover o interesse pelo aprendizado e pelo uso da norma padrão. 
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DISCURSO E RESISTÊNCIA EM ANTÓNIO BOTTO 

Leonel Isac Maduro Velloso (UERJ) leonelmvelloso@gmail.com 

Marina Machado Rodrigues (UERJ) 

 

Este trabalho tem como fito analisar alguns poemas de Canções, de António Botto, pelo viés conceitual fou-

caultiano. Para tal fito, utilizar-se-á dos últimos escritos do filósofo francês, o livro História da Sexualidade e seus 

ensaios sobre ética; onde se buscará ler como a obra bottiana, embora não esteja atrelada diretamente ao modernismo 

português, conseguiu, à sua maneira, promover um discurso de resistência frente a discursos hegemônicos do século 

XX. 

DIVERSIDADE ÉTNICA: 

A MULTICONCEPTUALIZAÇÃO DO MUNDO EM QUESTÕES LINGUÍSTICAS E FILOLÓGICAS 

Maria Aparecida Barbosa (USP) mapbarbosa@uol.com.br 

 

Examinam-se, aqui, os aspectos da complexa organização de convenções linguísticas e suas não menos com-

plexas axiologias subjacentes, partindo-se do princípio de que os grupos humanos reelaboram, segundo suas diferen-
tes visões de mundo, os biofatos, os sociofatos, os psicofatos, os manufatos, gerando, assim, tantos universos antro-

poculturais quantas forem as etnias consideradas. Este processo de redução/ampliação seletiva de traços caracteriza-

dores dos “fatos naturais”, constitutivos da substância do conteúdo, denomina-se conceptualização (Pottier, Rastier, 

Greimas, Pais), que em última análise é o processo de conversão da “substância do conteúdo” em “forma do conteú-

do”. Formar é aqui entendido, pois, como processo de atribuição e supressão de valores e funções; de constituição de 

núcleos semânticos cognitivos específicos. O corpus de análise é o artigo “O mistério dos Piranhãs”, na secção “Ci-

ência”, da revista Veja (2007, ano 40, nº15, p. 90). Partindo dessas reflexões, serão examinadas questões linguísticas 

e filológicas das línguas em geral. 

DO “BOMBERO” AO “MERGUIADÔ”: 

A NOMEAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS TRABALHADORES NO GARIMPO DE DIAMANTES 

Gabriela Guimarães Jeronimo (UFG) gabriela.ggj@gmail.com 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

A partir das discussões realizadas através da pesquisa "As grimpas lexicais e seus diamantes linguísticos: o 

vocabulário dos garimpeiros no município de Três Ranchos – Goiás", vinculada ao programa de pós-graduação Mes-

trado em Estudos da Linguagem (PMEL), da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, e financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), se discorrerá sobre o processo de nomeação no ga-

rimpo de diamantes, especificamente sobre os nomes dados à s funções que cada garimpeiro assume de acordo com o 

sequenciamento da “escala”. Como corpus de análise, serão utilizados trechos das transcrições das entrevistas feitas 

ex-garimpeiros, hoje senhores aposentados, que garimparam nas margens e no leito do rio Paranaíba circunscritas ao 

município de Três Ranchos – Goiás, aproximadamente até a década de 1980, antes da construção da barragem para a 

construção da hidroelétrica de Emborcação, que culminou no represamento do rio e na submersão das zonas de ga-

rimpo diamantífero. A escolha pelo referido município como campo de pesquisa se deve ao fato de que a atividade 
garimpeira teve e tem uma grande importância econômica e histórica para a cidade. Para fundamentar esta discussão, 

tomou-se como aparato teórico os estudos de Paula (2007), Vilela (1994), Biderman (2001) e Machado (2002), que 

discutem o conceito de léxico e a relação entre língua e cultura; a respeito da história do garimpo em Três Ranchos, 

pautar-se-á nas pesquisas de Melo (2009) e Sousa (2012); quanto à história da atividade mineradora no Brasil, se re-

correrá a Silva (2006), Costa (2007) e Marconi (1978). Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, especialmente, 

com o presente estudo, acredita-se na contribuição para os estudos feitos com foco na relação entre léxico e cultura. 

DO ESPAÇO PARA O TEMPO: UM ESTUDO DE CASO CONCRETO 

Zinda Maria Carvalho de Vasconcellos (UERJ) zindavas@gmail.com 

 

Muito já se escreveu sobre a base dos conceitos relativos ao tempo em noções espaciais. No trabalho propos-

to, pretendo acompanhar os processos de metaforização concretos que ocorrem na origem das acepções temporais de 
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um verbo de movimento altamente polissêmico, examinando não tanto o papel das clássicas metáforas gerais que in-

terpretam o tempo como movimento no espaço mas sim o de outras metáforas mais específicas que acompanham es-

sas primeiras. Além disso, e sobretudo, pretendo examinar a adaptação necessária pela qual devem passar noções 

originadas de um domínio semântico quando são transpostas para outro, de modo a poder captar os aspectos dos fe-
nômenos intrínsecos ao novo domínio. Em particular, pretendo verificar se a organização interna dentro do grupo das 

acepções de natureza temporal é um simples reflexo da existente entre as acepções de natureza espacial, ou se apre-

senta particularidades próprias; e se os mesmos fatores de distinção de sentidos atuam em ambos os grupos, e no 

mesmo grau, e do mesmo modo. 

DO FRANCÊS AO INGLÊS: BREVE ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO FRANCESA AO LÉXICO INGLÊS 

João Bittencourt de Oliveira (UERJ) joao.bittencourt@bol.com.br 

 

Muitas línguas contribuíram para o desenvolvimento e expansão lexical da língua inglesa até o estágio atual. 

Durante sua história, o inglês tem tomado de empréstimo elementos de numerosas línguas e dialetos de várias partes 

do mundo. Isso não nos surpreende, já que na atualidade é uma das línguas mais amplamente faladas, seja como lín-

gua materna (Reino Unido, Estados Unidos, Austrália etc.), seja como segunda língua (Filipinas, Índia e Nigéria), se-
ja como língua franca. Originalmente, o inglês surgiu de dialetos falados por três tribos germânicas conhecidas como 

os anglos, os saxões e os jutos. Esses povos começaram a se estabelecer na Grã-Bretanha por volta do ano 450 d. C. 

Sua língua se tornou conhecida como o anglo-saxão. A obra literária de maior vulto escrita em língua anglo-saxônica 

que se conhece é o poema épico Beowulf, de autor anônimo, contendo 3.182 versos. Trata-se do poema mais longo 

da literatura anglo-saxônica, um marco da literatura medieval. Com o presente trabalho, pretende-se mostrar que uma 

das mais importantes contribuições ao léxico da língua inglesa teve início em 1066, quando Guilherme, o Conquista-

dor, proveniente da Normandia, atravessou o Canal da Mancha, invadiu e conquistou as Ilhas Britânicas. Durante os 

300 anos que se seguiram, principalmente nos 150 anos iniciais, a língua usada pela aristocracia na Inglaterra era o 

francês-normando (uma variante dialetal do francês padrão). Falar francês tornou-se, então, condição para aqueles de 

origem anglo-saxônica em busca de ascensão social através da simpatia e dos favores da classe dominante. Somente 

no século XIV, com a ascensão de Henrique VIII ao trono, o inglês voltaria a ser o idioma oficial da Inglaterra. Ves-

tígios desse período permanecem em mais de 10.000 vocábulos, conforme o Oxford Dictionary of English Etyomo-
logy. 

DO TEXTO ESPONTÂNEO AO TEXTO FORMAL NA SALA DE AULA 

Maria Suzett Biembengut Santade (FIMI/FMPFM) suzett.santade@gmail.com 

 

O trabalho propõe apresentar as etapas do ensino de redação e produção de texto a alunos ingressantes do en-

sino superior de cursos diversos de uma instituição do interior do estado de São Paulo. Sabe-se que os alunos chegam 

ao ensino superior sem as bases mínimas de produção textual de cunho literário e acadêmico. Para tanto, nas bases 

metodológicas, buscam-se, a princípio, textos introdutórios e conceituais de cada curso para que os alunos possam 

entender a fundamentação da área escolhida do ensino superior. Como os cursos apresentam na grade curricular dois 

ciclos semestrais da disciplina comunicação e expressão com uma carga-horária restrita, seguem-se quatro etapas de 

construção textual, assim: (i) temática e estrutura; (ii) coesão e coerência textuais; (iii) vocabulário e nova ortografia; 
(iv) aplicações gramaticais. Os resultados positivos têm sido demonstrados em sala de aula com as produções orais e 

escritas apresentadas nos semestres pelos alunos no aprimoramento da linguagem subjetiva e objetiva em texto cien-

tífico de modo geral. Usam-se a multimídia e os recursos tecnológicos comuns na produção dos trabalhos em sala de 

aula e, ainda, busca-se a preparação dos textos sempre integrada à postura oral do alunado para a apresentação em 

evento acadêmico-científico. 

DOCUMENTOS DE PROCESSO NO CINEMA: UMA ABORDAGEM SOBRE O ROTEIRO 

Edina Regina Pugas Panichi (UEL) edinapanichi@sercomtel.com.br 

Eva Cristina Francisco (UEL) evacf1166@hotmail.com 

 

O manuscrito é considerado o documento essencial para a dinâmica do processo de criação literária sob o viés 

da crítica genética. Com os avanços dos estudos sobre o tema e a ideia de que o processo criativo pode ser pesquisa-

do em diferentes obras de arte, o manuscrito, propriamente dito, cede lugar a outras formas que também levam ao es-
tudo da gênese da obra. É possível examinar os passos dados pelo(s) criador(res) antes que os atos teatrais cheguem 
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ao palco; antes que um anúncio publicitário atinja seu público alvo; antes que uma narrativa fílmica seja alcançada 

pelos olhos do espectador através das telas do cinema. Para esse último caso, diversas formas de “manuscritos” po-

dem contribuir como documentos do processo criativo para examinar como a arte coletiva do cinema atinge seu pro-

duto final. Roteiros, esboços, making of’s, copiões, diários, rascunhos, desenhos, entre outros, também fazem parte 
da obra cinematográfica em andamento. Apresenta-se, assim, uma análise do roteiro cinematográfico e sua composi-

ção como estudo do procedimento criativo do filme. Para tanto, será utilizado o roteiro filmado da narrativa fílmica 

Primo Basílio (2007), obra adaptada da narrativa literária de Eça de Queirós (1878). O que se intenta é mostrar as 

mudanças, acréscimos e supressões que se dão nessa composição recriando a narrativa e, consequentemente, dando a 

ela uma nova formação estética, comprovando que, independente da forma do produto final (pintura, teatro, cinema, 

romance etc.) sempre existirá um caminho percorrido até que este chegue ao seu destinatário ou à sua conclusão. Pa-

ra que o objetivo do estudo seja alcançado, será utilizada uma pesquisa bibliográfica para abordagens sobre cinema e 

roteiro e considerações por meio de pressupostos da crítica genética para corroborar as observações expostas. 

"DOS LEITORES": O BRASIL QUE SE (DES)COBRE 

Lygia Maria Gonçalves Trouche (UFF) lymt@terra.com.br 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar, sob o ponto de vista da encenação discursiva no gênero “carta de 

leitor”, os procedimentos linguístico-discursivos da construção enunciativa (CHARAUDEAU, 2009), bem como al-

gumas marcas linguísticas da argumentação (comunicar não é somente “fazer saber”, mas também “fazer crer”, con-

vencer), e ainda segundo os princípios da linguística da enunciação (KOCH, 2003) na produção de sentido do texto. 

Com base na concepção de que todo discurso é marcado por uma interatividade constitutiva, verificaremos no texto 

as marcas da presença do locutor e suas estratégias para seduzir o leitor. Para tanto, observaremos questões de pres-

suposição, de modalidades (deônticas, julgamento de valor, vontade) e de ironia, exemplificadas em textos de cartas 

de leitores publicadas no jornal O Globo. A seção “Dos Leitores” evidencia ainda o ethos coletivo, mobilizando a 

afetividade do intérprete que infere a imagem do interlocutor pelo uso que esse faz do registro de língua, da escolha 

vocabular e pelo ritmo que impõe ao enunciado. A escolha de cartas dos leitores como um possível instrumento didá-

tico se justifica por tratar-se de material de fácil consulta, por ser uma atividade característica de nossa cultura e por 

constituírem textos em que o locutor, como fonte de seu dizer, comenta os acontecimentos que estão presentes nas 
pautas da imprensa. Os meios de comunicação interferem não só no que as pessoas conversam, mas também como 

elas conversam. 

E-BOOK: TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 

Simone Regina de Oliveira Ribeiro (UNIGRANRIO) monyregina@hotmail.com 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) professorvilaca@gmail.com 

 

Desde os tempos antigos os livros têm sido fonte inesgotável de acesso à leitura e conhecimento, ferramentas 

essenciais nos processos educacionais. Os livros possibilitam que conhecimento e cultura sejam transportados de um 

lado para o outro. Os livros estimulam e viabilizam o desenvolvimento de letramentos e de práticas pedagógicas. As-

sim, as relações entre livros e educação são estreitas. A educação a distância é uma modalidade de ensino em expan-

são. Nos últimos anos, é grande a quantidade de cursos em diferentes áreas do saber oferecidos nesta forma de edu-
cação, principalmente na formação superior de docentes para a educação básica. No entanto, a tecnologia impacta a 

linguagem e a leitura, tanto nos cursos a distância quanto nos presenciais, que passam a usar outras ferramentas de 

acesso ao conhecimento além do livro impresso. Este trabalho discute o papel dos livros em educação a distância e 

trata também das possibilidades dos livros digitais ou e-books. Recentemente o Brasil, recebeu duas grandes livrarias 

digitais (Amazon e Google Play) que devem intensificar a produção e comercialização dos e-books. Outras livrarias, 

já tradicionais no Brasil, também já comercializam este tipo de publicação. Com isso, uma tendência é que editoras 

publiquem mais, no entanto alguns especialistas sinalizam vantagens e desvantagens na publicação em larga escala 

do e-book. Mas o que é um e-book? Como ele pode impactar a educação? Estes são alguns questionamentos que di-

recionam este trabalho. 

mailto:lymt@terra.com.br
mailto:monyregina@hotmail.com
mailto:professorvilaca@gmail.com


 76 Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos  

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013. 

EDIÇÃO E ANÁLISE DIPLOMÁTICA DE 10 MANUSCRITOS DO SÉCULO XVIII 

Wagner Rodrigues Loiola (UECE) wagnerloiola@bol.com.br 

Expedito Eloísio Ximenes (UECE) eloisio22@hotmail.com 

 

Considerando a importância dos editais para as atividades governamentais na atualidade, buscamos no presen-

te trabalho realizar uma análise diplomática de 10 manuscritos de editais do século XVIII, pertencentes ao Arquivo 

Público do Estado Ceará (APEC), em códices da administração colonial brasileira, para revelarmos a composição e o 

propósito dos textos analisados, que serão apresentados em edições semidiplomáticas, segundo as normas do grupo 

Práticas de Edição de Textos do Estado do Ceará (PRAETECE). Com isso, pretendemos resgatar e restituir os estu-

dos históricos no estado do Ceará, a partir do gênero edital, escritos em períodos longínquos, mantendo ativos textos 

que por ora foram deixados de lado em nossos arquivos. O estudo dos atos escritos da estrutura governamental é im-

portante para se saber como se processavam as ordens administrativas do governo para a população que ele rege. O 

foco desta pesquisa é a caracterização da estrutura formal do gênero edital por meio da diplomática. Para a presente 

pesquisa, utilizamos como aportes teóricos: Spina (1994), Cambraia (2005) e Belloto (2002). 

EDIÇÃO EM MEIO DIGITAL: 

UMA PROPOSTA PARA APARECEU A MARGARIDA, DE ROBERTO ATHAYDE 

Fabiana Prudente Correia (UFBA) prudentefabiana@yahoo.com.br 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

Este trabalho põe em foco a transmissão da obra de Roberto Athayde, que atravessa a história e a censura es-

tabelecida pelo regime militar, materializada em um conjunto de versões produzidas em diferentes períodos e esta-

dos. Para tanto, escolheram-se os três primeiros testemunhos produzidos de próprio punho pelo autor ou sob sua su-

pervisão, no Rio de Janeiro, os três datiloscritos localizados nos arquivos da Bahia, e a última publicação da obra, re-

alizada em 2003. Através do exercício da crítica filológica, fez-se o estudo da tradição da obra inserida na história, 

enfocando, principalmente, seu processo de transmissão e sua divulgação no estado da Bahia. Por compreender os 

testemunhos de uma obra como indivíduos históricos, inseridos em uma determinada configuração sociocultural, 

propõe-se, no campo da crítica textual em perspectiva sociológica, um modelo editorial que considere, na complexi-
dade da tradição da obra a ser estudada, os diferentes momentos/estados do texto e sua história. Assim, apresentam-

se os textos em edição sinóptica e fac-similar, em meio digital, buscando evidenciar as diferentes versões de Apare-

ceu a Margarida em confronto e cada testemunho tomado em sua especificidade. 

EDIÇÃO FILOLÓGICA E INVENTARIAÇÃO LEXICAL 

EM UM AUTO DE PARTILHA DO SÉCULO XIX 

Maria Gabriela Gomes Pires (UFG) maria.ggp10@gmail.com 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

Sabendo-se que as unidades lexicais de uma língua são portadoras de significados que deixam transparecer os 

diferentes momentos da história cultural e social de uma sociedade, o presente estudo propõe um estudo das lexias 

arroladas em um manuscrito de partilha datado no ano de 1852. Para o desenvolvimento desse projeto, são trilhados 
os seguintes percursos: leitura e edição semidiplomática justalinear do documento, conforme as regras publicadas por 

Megale e Toledo Neto (2005); classificação tipológica das espécies documentais que compõem o códice; inventaria-

ção das lexias dispostas no manuscrito durante a descrição dos bens listados no processo considerando o contexto in-

terno do manuscrito. Para este cotejo, tivemos como subsídio a consulta ao dicionário de Moraes Silva (1813) e 

Houaiss (2009). Esse trabalho embasará nos estudos filológicos e lexicográficos, a primeira auxiliando na leitura, 

edição e compreensão do corpus e a segunda, na análise dos dados coletados. Para tanto, fundamenta-se em filólogos 

como Spina (1995), Megale e Toledo Neto (2005), Fachin (2006); e em postulações de lexicógrafos como Biderman 

(2001) e Isquerdo (2001). Contaremos, também, com outros teóricos da linguística que se fizerem relevantes para es-

se trabalho, como Sapir (1969). Destarte, os dados gerados a partir do manuscrito nos subsidiarão, juntamente com as 

teorias das áreas anteriormente citadas, para compreensão e identificação de parte das práticas culturais nomeadas 

nas unidades lexicais da população catalã no século XIX. 
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EDIÇÃO INTERPRETATIVA DE IRANI OU AS INTERROGAÇÕES, DE ARIOVALDO MATOS: 

EDIÇÃO IMPRESSA E ARQUIVO HIPERTEXTUAL 

Mabel Mota (UFBA) mabelmmota@gmail.com 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

Propõe-se, neste artigo, tecer considerações sobre a edição do texto teatral produzido e censurado durante a 

Ditadura Militar, na Bahia, Irani ou As Interrogações, de Ariovaldo Matos. Este foi submetido ao método filológico, 

resultando em uma edição exposta, em suporte papel e eletrônico. A edição em meio digital, comporta duas categori-

as editoriais, que se aproximam de um arquivo hipertextual: uma edição fac-similar, em que se apresentam o texto 

escrito por Ariovaldo Matos e o texto adaptado por Eduardo Cabús; e uma edição interpretativa do texto de Arioval-

do Matos, em que se estabelece o texto crítico, acompanhado de aparato crítico. Expõe-se a edição em suporte im-

presso e digital, pondo em evidência como esta foi estabelecida e apresentada. 

EDIÇÃO INTERPRETATIVA EM MEIO DIGITAL 

DE IRANI OU AS INTERROGAÇÕES, DE ARIOVALDO MATOS 

Mabel Mota (UFBA) mabelmmota@gmail.com 
Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

A produção teatral Irani ou As Interrogações (1977) chama a atenção por se tratar de uma “trama detetives-

ca”, que proporciona o conhecimento de questões políticas, sociais e culturais, através da denúncia. Tendo em vista 

que o texto de Ariovaldo Matos foi submetido a um processo de adaptação por Eduardo Cabús, em função da repre-

sentação teatral do mesmo, preparou-se uma edição interpretativa que buscasse evidenciar as singularidades da tradi-

ção do texto editado, bem como seu itinerário nos órgãos de censura. Optou-se pela apresentação da edição em meio 

digital, pois o suporte permitiu, por meio do uso de hiperlinks, relacionar o texto editado a um arquivo hipertextual, 

composto por fotografias, músicas e outros textos diversos, além de explorar os vários recursos disponibilizados pela 

informática. A realização dessa edição convida a filologia a repensar sua prática, da de uma filologia teleológica para 

uma filologia do processo, pragmática, em que estudar o itinerário do texto faz-se tão importante quanto defini-lo cri-

ticamente. 

EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA E ESTUDO DO VOCABULÁRIO 

DE UMA AÇÃO DE DESQUITE DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Josenilce Rodrigues de Oliveira Barreto (UEFS) nilce11.barreto@hotmail.com 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) rcrqueiroz@uol.com.br 

 

A escrita surgiu como um veículo de preservação de todas as experiências adquiridas através do convívio so-

cial. Com o intuito de preservar a memória cultural de um povo, também foi criada a ciência filológica, que se ocupa 

de editar textos, permitindo a preservação daqueles para além das linhas do tempo. Partindo dessa assertiva, editamos 

uma ação de desquite do início do século XX, constante no Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC), da Uni-

versidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O documento possui 97 fólios escritos, na sua maioria no recto e no 

verso, em tinta preta, em papel almaço, com alguns fólios datiloscritos em tinta azul, fólios escritos pelas mãos de 
mais de um scriptor, pertencentes ao período compreendido entre 1919-1922. No processo de edição, optamos por: 

conservar a grafia (letras e algarismos), linha, fólio, etc.; indicar o número do fólio à margem direita; enumerar o tex-

to linha por linha, indicando a numeração de cinco em cinco, desde a primeira linha do fólio; separar palavras unidas 

e unir as separadas; desdobrar abreviaturas, apresentando-as em itálico; utilizar colchetes para as interpolações, etc. 

Realizamos também o estudo do vocabulário, à luz do livro Sistema Racional de Conceitos, de Hallig e Wartburb 

([1952]1963), buscando uma provável sistematização das lexias presentes no texto editado, visto que, para as entra-

das lexicais, partimos do conceito para o significante, ou seja, a partir da definição pré-científica dos objetos ou coi-

sas no mundo real, chegamos aos respectivos significantes. Assim, tomamos como apoio para o estudo do vocabulá-

rio os trabalhos de Lexicologia e Onomasiologia, visto que ambas tomam os signos linguísticos como ponto de parti-

da, além do SRC. 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL: 

EDIÇÃO E LEITURA DO MANUSCRITO LFABETIZAÇÃO ETC. E TAL DE EULÁLIO MOTTA 

Miriam Barreto de Almeida Passos (UNEB) mirapassos@hotmail.com 

Patrício Nunes Barreiros (UNEB) patriciobarreiros@hotmail.com 

 

Objetiva-se com o presente artigo apresentar uma edição semidiplomática do manuscrito Alfabetização etc. e 

tal do escritor baiano Eulálio Motta (1907-1988), bem como fazer uma leitura das práticas educativas da década de 

1950, no que concerne à educação formal e em especial a alfabetização na comunidade Capela do Bom Jesus, no 

município de Mundo Novo – BA. A pesquisa utiliza como corpus para análise o referido manuscrito e as práticas es-

criturísticas que o escritor mundonovense empreendeu no sertão baiano. Como percursos metodológicos foram utili-

zados os recursos da crítica textual para a edição do texto e sua análise e leitura baseiam-se na pesquisa descritiva, 

exploratória e documental de fonte primária, trazendo para a discussão as relações entre filologia e acervos de escri-

tores (BARREIROS, 2012); os usos sociais da escrita enquanto prática escriturística capaz de “inventar” o cotidiano 

(CERTEAU, 2008; BOURDIEU, 1987); e uma abordagem da história da educação, da formação de professores e das 

interfaces entre escrita e memória (BRANDÃO, 2002; BRITO, 2009; BAKHTIN, 1997). Esse estudo está vinculado 
ao Grupo Interdisciplinar de Estudo de Acervos de Escritores do Sertão Baiano e pretende contribuir para o conhe-

cimento da história do sertão a partir das práticas educativas descritas por Eulálio Motta. 

ELEMENTOS DE TACTICA PARA A INFANTARIA (MS. I-13,04,026/FBN-RJ): 

PROPOSTA DE EDIÇÃO, ANÁLISE CODICOLÓGICA E FORMULAÇÃO DE GLOSSÁRIO 

Sandro Marcio Drumond Alves (UFS) smda@oi.com.br 

 

De acordo com Cambraia (2005), os estudos da crítica textual têm como objetivo principal a restituição da 

forma genuína dos textos. Este fato é decorrente de que um texto, ao ser reproduzido por muitas vezes, não condizer 

exatamente com o original. Assim, pode-se afirmar que a cópia, geralmente, contém traços que podem ter sido pro-

porcionados de acordo com a visão de quem o copiou ou, até mesmo, por adaptações que lhe pareceram necessárias 

naquela época. Isso pode ocorrer, por exemplo, para tornar a mensagem mais clara ou para a correção de um suposto 

erro. Além disso, as edições realizadas no âmbito da crítica textual tornam o texto acessível ao público leitor. A fonte 
documental selecionada intitula-se "Elementos de táctica para a infantaria" e se encontra sob a cota I-13,04,026 na 

Seção de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em forma de livro. Ainda que haja diver-

sas formas de edição, uma vez que nosso objeto de estudo se apresenta como um manuscrito, um manual português 

de tática para militares de infantaria do século XIX, estabelecem-se como objetivos deste trabalho a exposição de 

normas para a realização de uma edição paleográfica desta fonte documental, sua breve análise codicológica, bem 

como uma proposta de construção de um glossário específico para a terminologia militar. Para concretização dessa 

proposta, o suporte teórico básico está centrado em Cambraia (2005), Venâncio Filho (2012), Maia (2012), Faulstich 

(1995) e Krieger & Finatto (2004). 

ENSAIO PRELIMINAR PARA UMA SÓCIO-HISTÓRIA DO PORTUGUÊS GOIANO 

Humberto Borges (UNB) humbertoborges@unb.com 

 

Mattos e Silva (2004a) designou quatro fatores sócio-históricos condicionantes para a formação do português 

brasileiro, quais sejam: (1) as altas taxas demográficas e (2) a mobilidade populacional dos escravos africanos e de 

seus descendentes no Brasil colonial e pós-colonial; (3) a escassa e ineficaz escolarização em terras brasileiras do sé-

culo XVI ao século XVIII – período em que os africanos e os afro-brasileiros teriam mormente promovido o portu-

guês brasileiro; e (4) as reconfigurações socioculturais, políticas e linguísticas ao longo do século XIX, que imple-

mentaram ações educacionais e atitudes e políticas linguísticas voltadas para a tradição europeia, reconduzindo, na 

medida do possível, o português brasileiro às suas origens clássicas. A partir do exposto, faz-se saber que este ensaio 

pretende analisar a história do português goiano através do viés metodológico de Mattos e Silva (2004a) para a for-

mação do português brasileiro. 
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ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS EM CONTEXTO DE LETRAMENTOS 

Rosana Ferreira Alves (UESB) alzana70@yahoo.com.br 

 

Com a presente investigação, pretende-se desenvolver diagnóstico das reais contribuições que a academia, es-
pecificamente, o curso de letras, tem efetivamente fornecido ao discente nesse seu processo de formação em relação 

ao trabalho com a gramática, a leitura e a produção textual. Em outras palavras, o objetivo geral deste projeto é refle-

tir e analisar o impacto de saberes da linguística (linguística textual, análise do discurso, semântica, dentre outras) e 

da linguística aplicada na apreensão de conceitos e no embasamento de práticas pedagógicas de formandos de cursos 

de licenciatura em letras. 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS EM CONTEXTO DE LETRAMENTOS 

Rosana Ferreira Alves (UESB) alzana70@yahoo.com.br 

 

Com a presente investigação, pretende-se desenvolver diagnóstico das reais contribuições que a academia, es-

pecificamente, o curso de letras, tem efetivamente fornecido ao discente nesse seu processo de formação em relação 

ao trabalho com a gramática, a leitura e a produção textual. Em outras palavras, o objetivo geral deste projeto é refle-
tir e analisar o impacto de saberes da linguística (linguística textual, análise do discurso, semântica, dentre outras) e 

da linguística aplicada na apreensão de conceitos e no embasamento de práticas pedagógicas de formandos de cursos 

de licenciatura em letras. 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO MECANISMO DE IGUALDADE SOCIAL: 

REALIDADE DE GENTE “COM PÉ NO CHÃO”  

OU SONHO DE QUEM ANDA COM “A CABEÇA NAS NUVENS”? 

Elisângela Leal da Silva Amaral (UEMS) elisilvamaral@hotmail.com.br 

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) chaves.adri@hotmail.com 

 

Nas últimas décadas, com o advento da linguística e áreas afins, muito se tem discutido sobre o estudo/ensino 

de língua portuguesa na escola, bem como sobre o domínio linguístico exercido pelos falantes nas diversas esferas si-

tuacionais propiciadas pela sociedade. A influência de estudiosos provenientes de correntes filosóficas relacionadas 
ao marxismo é inegável e riquíssima. Desde Saussure, inúmeras linhas de pesquisas têm se ocupado de investigar os 

fenômenos linguísticos, assim como os parâmetros impostos pelas regras de condutas sociais a eles relacionados, o 

que pode justificar a grande associação das variedades a possíveis causas de discriminação ou desvalorização social. 

Em meio a descobertas, constatações, avanços, conflitos, problemas e confrontos, a escola tem sido posicionada co-

mo o principal alvo de uma grande polêmica, para não dizer guerra: ensinar ou não ensinar português padrão, ou 

norma culta – como preferem alguns. Desse embate, surgem vários outros, e como todo exército é dividido em paten-

tes hierárquicas, ironicamente, nesse contexto, o professor de língua portuguesa é situado como um “soldado raso”, 

um mero praça em meio a um terrível bombardeio de teorias conflituosas, tendo nas mãos uma arma, que, na verda-

de, não parece ter certeza do que fazer com ela. Metáforas à parte, este artigo propõe uma reflexão sobre o papel do 

estudo de língua portuguesa, por meio do professor e da escola, por um viés de equidade, que, em situação prática 

averiguada, afirma o trabalho com o português padrão ou norma culta como agente promotor de igualdade social na 
vida de alunos brasileiros. 

ENTÃO... DOS LIMITES DA GRAMÁTICA PARA O ESPAÇO DA CONVERSAÇÃO 

Cristiane Martins da Silva (UERJ) crisautentic@hotmail.com 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) tqniamnlc@gmail.com 

 

Este trabalho intenta reconhecer os sentidos do vocábulo “então” na oralidade à luz do paradigma da gramati-

calização. Tais sentidos são oriundos do uso indiscriminado de “então” por parte dos falantes da língua e podem ser 

comprovados nos registros orais apresentados nesta pesquisa. São investigadas também as motivações que levam o 

falante a iniciar declarações, fazendo o uso do item lexical supracitado. Além disso, esta pesquisa apresenta a restri-

ção de valor conferida ao vocábulo pelas gramáticas tradicionais, para fins de análise e comparação. O conceito de 

gramaticalização é apresentado, assim como sua aplicabilidade no discurso. Apresentam-se também categorizações, 
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de acordo com as realizações de “então” no discurso oral com registros que evidenciam cada um. As peculiaridades 

da oralidade e da escrita integram esta pesquisa, com o intuito de proporcionar mais clareza acerca dos objetivos, os 

quais se pretende cumprir neste trabalho. Com isso, será possível verificar a “força do uso” de “então” como um re-

curso de reestruturação do discurso oral. 

ENTRE AS BRENHAS DO CACAU E O ESPAÇO TRANSMONTANO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PAISAGEM 

NAS NARRATIVAS DE ADONIAS FILHO E MIGUEL TORGA 

Maria Fernanda Arcanjo Almeida (UEFS) nandaarcanjo8@gmail.com 

 

A paisagem é um tema que, nos últimos tempos, tem sido muito discutido. A maneira como ela é construída e, 

especialmente, a percepção que os homens tem dela se tornou objeto de estudo de inúmeras ciências, principalmente 

dos anos 1970 até a atualidade. Assim, através deste estudo busca-se fazer uma análise da relação entre homem e pai-

sagem na novela “Imboti”, de Adonias Filho e no conto “A Maria Lionça”, de Miguel Torga, levando em considera-

ção os estudos sobre paisagem que se desenvolveram, sobretudo, após a década de 1970. A forma como a paisagem é 

configurada e/ou desfigurada pela ação antrópica e sua conexão com os textos literários são pontos aqui desenvolvi-
dos, além da confluência entre construção paisagística e identidade cultural. 

ENTRE O ROMANCE DE TESE E A CIAÇÃO LITERÁRIA NA NARRATIVA SEARA VERMELHA 

Analúcia Andrade Costa (UEFS) lucialaje@bol.com.br 

Celeste Maria Pacheco de Andrade (UEFS) 

 

Pretende-se analisar criticamente a narrativa Seara Vermelha de Jorge Amado, que sempre angariou para as 

suas obras opiniões divergentes dos críticos que se dividiam entre elogios para um dos autores mais lidos no Brasil e 

no exterior. Ao mesmo tempo, tornou-se alvo de severas considerações da crítica literária devido aos recursos estilís-

ticos e estéticos utilizados ou não pelo autor, pela liberdade linguística de seus personagens, pela construção psicoló-

gica das personagens que habitavam o corpus de sua obra. A linguagem utilizada pelo escritor em seus romances so-

freu análises depreciativas dos críticos no século XX. No século XXI, novas discussões destacam a importância da 

obra literária amadiana ao analisarem sua fortuna crítica, daí a importância da nossa pesquisa que corrobora com a 
possibilidade de novas visões acerca dessa obra. Seara Vermelha foi um romance que se tornou alvo dos literatos 

visto que, segundo a crítica literária, havia mais traços da influência partidária por ser membro do Partido Comunista. 

Ele é um romance onde o “olhar” do autor se desloca da cidade de Salvador e do eixo de Ilhéus e percorre o sertão 

nordestino. A narrativa é alimentada pela tríade de características que compõem o espaço do Nordeste nas primeiras 

décadas século XX: seca, messianismo, cangaço. Dessa forma, a proposta que sustentará esse trabalho acadêmico vi-

sa estreitar os laços da crítica literária com a literatura amadiana em Seara Vermelha, analisando os elementos pre-

sentes que sustentam o projeto literário amadiano na narrativa, observando como o autor estrutura o romance, a fun-

ção das personagens, o espaço de criação da obra e do olhar do narrador. Sobretudo, se a influência partidária suplan-

ta a criação literária na narrativa Seara Vermelha. 

ENUNCIAÇÃO, COMPREENSÃO TEXTUAL E LEITURA DIALÓGICA: APORTES PARA O ENSINO 

Deyvid Souza Nascimento (UFPE) deyvidsouza.educ@yahoo.com.br 

 

Este trabalho pretende discutir, à luz de alguns pressupostos teóricos, como alguns conceitos relativos à enun-

ciação, compreensão textual e leitura dialógica podem contribuir para o ensino de língua materna. Assim, partimos 

da ideia de que a leitura nos insere no fluxo ininterrupto da linguagem e nos conduz ao contato com o outro, pois 

somos permeados, a todo instante, pelas intenções alheias. E nós, já marcados por essas intenções, vamos dando for-

ma às nossas produções de linguagem e modificando a fala e a escrita. Dessa forma, acreditamos que o exercício da 

leitura exige um esforço cognitivo, habilidade e interação porque, ao nos depararmos com um texto, ou mais especi-

ficamente o gênero onde ele se acomoda, estamos também operando sobre ele. Por isso, tomamos a enunciação como 

o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados, a partir da teoria da linguagem de Bakhtin/Volo-

chínov (2010 e 1976), a compreensão textual numa perspectiva mais próxima do cognitivismo em que sujeitos ativos 

em busca do entendimento ativam seus esquemas mentais, com Colomer & Camps (2002) e Koch (2011) e a leitura 

dialógica num processo em que o discurso se entrelaça em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se 
de outros, cruzando com terceiros, a partir dos estudos sobre a linguagem de Bakhtin (2002; 2003). 
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ENUNCIADOS DE CAMINHÃO: A AMBIGUIDADE 

Jéssica Rayany dos Santos Damas (UEMA) jehdamas@hotmail.com 

 

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre o gênero discursivo enunciado de 
caminhão. As sentenças linguísticas usadas pelos caminhoneiros são exemplos bem nítidos dessa simbologia linguís-

tica, que expressam a relação que os caminhoneiros estabelecem com o mundo e o sentido percebido por quem ler. 

Essas expressões são as mais diversas, as quais apresentam pontos de vista, crenças, anseios, medos, insatisfações 

ante o sistema sociopolítico e capitalista. Bakhtin define gêneros como sendo “tipos relativamente estáveis de enun-

ciados”. Para ele os gêneros são numerosos, uma vez que a capacidade produtiva do homem é inesgotável, isto é, a 

cada momento surgem novas manifestações de representações de sentido concebidas pelo poder criativo do sujeito. 

Pretende-se analisar os mecanismos linguísticos e discursivos de construção dos enunciados de caminhão, mais pre-

cisamente a ambiguidade e investigar as articulações dos fatores intralinguísticos e extralinguísticos no processo de 

produção e sentido. Metodologicamente, será explorado o tema por meio de pesquisa bibliográfica pra a fundamen-

tação teórica dos estudos a serem realizados e serão feitas pesquisas de campo visando compreender a ambiguidade 

do uso desses enunciados nos para-choques de caminhão, analisando o discurso do senso comum presente nos dize-
res dos caminhoneiros, a partir da identificação do escopo causador das várias interpretações. Concluindo, serão ana-

lisados os enunciados coletados, utilizando-se a pesquisa bibliográfica e a partir deste analisar os diversos sentidos 

apresentados, numa análise linguística e discursiva. Pretende-se constatar o uso de uma variedade de temas, mas 

mantendo alguns como principais, como mulher, religião, amor, questões sociais e situações de trânsito. 

ENVEREDANDO PELA FORMAÇÃO DE PALAVRAS NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: 

"A VINGANÇA DE CHARLES TIBURONE 

Denise Salim Santos (UERJ) d.salim@globo.com 

 

Nesta pesquisa, buscamos comprovar, a partir da análise do livro voltado para leitores infantis e juvenis A 

vingança de Charles Tiburone, de João Ubaldo Ribeiro que o ludismo percebido nas formações lexicais contribui 

significativamente com o humor instaurado na narrativa. Além disso, o trabalho desse escritor seduz-nos enquanto 

leitores pela habilidade com que não só manipula as palavras na construção de efeitos de sentido humorados como 
também as cria ou as recupera em seu texto. Um farto exemplário de construções vocabulares que vão de formas já 

dicionarizadas, aparentemente sem qualquer valor expressivo, até construções neológicas instigantes ali estão presen-

tes. O escritor explora os processos mais produtivos como composição e derivação, ratificando a expressividade de 

palavras já consagradas pelo uso, porém onomatopeias, siglagens e truncamentos também estão presentes, represen-

tando a inovação lexical, através das criações neológicas. Assim, divide-se a responsabilidade da construção do sen-

tido humorístico entre o sujeito-produtor e o sujeito-leitor. A partir do desafio proposto, ativa-se a capacidade criati-

va e perceptiva do leitor que também entram em ação e, consequentemente, harmonizam-se os “estados de humor”, 

tornando a leitura mais sedutora. 

ENVEREDANDO POR QUESTÕES DE GÊNERO EM CONTOS DE PERRAULT: 

INTERFACES DO FEMININO E DO MASCULINO NA DESCONSTRUÇÃO DE PARADIGMAS 

Regina Silva Michelli Perim (UERJ) reginamichelli@globo.com 

 

Contar histórias vem de tempos imemoriais, tradição de oralidade que marca a preservação da cultura, atra-

vessando tempos e espaços. Essas histórias, ligadas à tradição, eram muitas vezes usadas como veículo de consolida-

ção dos valores ideológicos existentes na sociedade em que elas circulavam. Em suas franjas, porém, emergem valo-

res que se subtraem à moralidade socialmente prescrita. O objetivo desta comunicação é efetivar uma releitura dos 

contos de Charles Perrault observando em que medida os estereótipos de passividade feminina e autoridade masculi-

na – típicos de uma sociedade de base patriarcal – são rompidos, delineando-se outras possibilidades de atuação de 

personagens femininas e masculinas. O recorte de fundamentação teórica que orienta a pesquisa sustenta-se inicial-

mente no estabelecimento dos arquétipos ligados à configuração do feminino e do masculino, segundo linha junguia-

na, em diálogo com a História, além de recorrer aos estudos já existente sobre literatura infantil. 
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ESCREVIVENDO NOS RINCÕES DO SERTÃO: 

OS FIOS DIALÓGICOS BAKHTINIANOS NO PERCURSO DO GÊNEROS DISCURSIVOS 

E NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COTIDIANA 

Lívia de Carvalho Mendonça (UNEB/PUC-RS) livinhamendonca@yahoo.com.br 

 

Realizou-se um estudo piloto sobre as manifestações de escrita da vida, intitulando-o pelo neologismo escre-

vivendo tomando-se como corpus de estudo, os panfletos: Nossa Telé e O Telefone, com respectivas autorias de Eu-

lálio Motta, oriundo de Mundo Novo – BA. Fundamentou-se o artigo na teoria dialógica do discurso de origem bakh-

tiniana. Empregaram-se os conceitos de gêneros discursivos, a partir do que propõe Bakhtin (2003) e de identidade, 

refletido por Hall (2005). Os procedimentos de análise metodológica buscaram desvelar os significados inerentes aos 

enunciados escritos compreendidos como gêneros discursivos, a partir dos seus fios dialógicos e capturando o con-

texto extraverbal, conforme estudos bakhtinianos, o qual prevê três fatores: horizonte espacial, conhecimen-

to/compreensão, avaliação e a noção de presumido. As considerações finais a que se chegam assinalam, por um lado, 

que as situações extraverbais não são causas externas ao enunciado, mas uma parte integrante da estrutura de signifi-

cação deste. Por outro lado, as identidades se mostraram cambiantes nos múltiplos discursos e posições ocupadas pe-
los sujeitos sociais em contextos singulares de situações sociodiscursivas. De modo geral, trabalhos desta ordem 

apresentaram-se pioneiros nesta perspectiva de análise aplicada à singularidade do corpus de estudo. Além disso, os 

dados assinalam o reconhecimento das manifestações verbais da escrita da vida, presentes nos impressos de Eulálio 

Motta, fato que assinala a singularidade do escreviver nos rincões do sertão baiano. 

ESCRITA E REESCRITA DE TEXTOS DISSERTATIVOS NO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES 

Daniela Reis Freitas (UNESA) danielarfreitas@hotmail.com 

 

A comunicação escrita no ensino médio deve ser uma prioridade do professor de língua portuguesa, uma vez 

que o estudante, nesse período escolar, precisa ser capacitado para enfrentar situações comunicativas em que a habi-

lidade textual é condição para seu sucesso. Sabe-se das dificuldades encontradas por ambos nesse tipo de trabalho e 

são nesses obstáculos que esse trabalho se baseia. Trata-se de uma experiência com escrita e reescrita de textos reali-

zada com alunos do ensino médio de uma escola estadual do Rio de Janeiro com o objetivo de propor reflexões a 
respeito da realização desse trabalho de maneira eficaz, considerando os anseios e necessidades dos alunos. 

ESP E SEUS MÚLTIPLOS CONTEXTOS 

Claudio Leopoldino de Mattos (UCAM) professorucam@hotmail.com 

 

O presente projeto é fruto da experiência diária em sala de aula enquanto profissional de língua estrangeira, 

tanto em escolas públicas quanto particulares, onde o aluno demonstra dificuldades para ler textos em inglês. Portan-

to, faz-se necessária uma abordagem teórica na linha instrumental para leitura, que visa atender às necessidades es-

pecíficas dessa clientela-alvo. Apesar da investigação aqui empreendida não ter a intenção do ineditismo, tenta-se es-

gotar os temas desenvolvidos no presente projeto. De forma a manter um elo teórico e buscar a conscientização do 

leitor para a compreensão do que leva o aluno a apresentar problemas para ler em língua estrangeira (LE). Para tal 

pretende-se analisar a leitura ascendente que define-se como um tipo de leitura muito comum no universo educacio-
nal do aluno em LE, onde o texto é traduzido de forma linear, não interativa e que faz com que o leitor seja um sujei-

to passivo diante do material produzido (MELO, 2005). Da mesma forma busca-se compreender o processo de leitu-

ra descendente, pois percebe-se a importância de outras correntes teóricas que agregam valores ao que compõe o ato 

de ler. Ou seja, o leitor ao entrar em contato com um texto traz seu conhecimento de mundo para o ato de leitura, su-

as predições e seus recursos cognitivos, o que sem dúvida imprime uma nova dinâmica ao dialogismo leitor-texto 

(ANDERSON, 2003). A fim de aprofundar a discussão relativa ao English for Specific Purposes (ESP) no Brasil, 

pretende-se abordar as diferentes estratégias de leitura. Tais estratégias serão utilizadas em um contexto de aborda-

gem instrumental com o objetivo de auxiliar os alunos de LE no ato da leitura. Para tal serão analisadas as principais 

estratégias de leitura (tais como, skimming, scanning e outras) e a familiarização com gêneros discursivos por parte 

do aprendiz. 
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“ESTA ILUSÃO É EMPOLGANTE”: A FORÇA POÉTICA DA PAISAGEM SERTANEJA 

Gabriel Jorge Barbosa dos Santos (UERJ) gabrieljorgebarbosa@gmail.com 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) nunez@unisys.com.br 

 

A obra Os Sertões se configura como uma complexa rede de signos sociais, antropológicos, políticos e princi-

palmente literários. O enunciado do título é o mote narratológico de Euclides da Cunha para a construção e, posteri-

ormente, apresentação do sertão baiano a seus leitores. O sertão figura no imaginário brasileiro como uma área de ex-

trema miséria, correspondente a todo o interior da região Nordeste brasileira. Além do imaginário quanto à localiza-

ção física, há o imaginário relativo à cultura nordestina, aos sertanejos, que pode ser resumido em uma expressão da 

linguagem popular: “terra de ninguém”. O trabalho poético de transfiguração de uma terra de ninguém para uma terra 

de ilusão nos interessa enquanto processo de uma construção da paisagem sertaneja pela escrita euclidiana. A imago-

logia será usada como ferramenta para pensar a paisagem sertaneja e sua mítica. 

ESTRANGEIRISMO: AMEAÇA OU ACRÉSCIMO À IDENTIDADE LINGUÍSTICA? 

Helena Grinberg da Silva Barcelos (UNIGRANRIO) leninhagrinberg@gmail.com 

 

Este artigo se propõe a discutir acerca da polêmica presença de palavras de outras línguas no dia-a-dia do bra-

sileiro, especialmente os vocábulos oriundos de língua inglesa. Esta presença, na visão de muitos, especialmente de 

leigos (leia-se não linguistas), é vista como ameaça à cultura brasileira, à identidade linguística do nosso povo e à so-

berania da nossa língua materna em nossa nação. Em outras situações, como em guerras ou com doenças no orga-

nismo humano, ameaças são tratadas com combate. Mas seria a presença de estrangeirismos realmente uma ameaça? 

Estaria a nossa tão querida língua portuguesa realmente com seus dias contados diante do inglês? O que os especia-

listas da área – os linguistas – têm a dizer sobre esta “invasão”? 

ESTUDO DA LINGUAGEM EM PRÁTICAS DE REZAR E BENZER EM GOIÁS 

Jozimar Luciovanio Bernardo (UFG) jozimarbernardo@yahoo.com.br 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

Este estudo consiste na análise da dimensão mágica da palavra em textos de rezas e benzeduras colhidos em 
Goiás, especialmente na obra Rezas, Benzeduras et Cetera: Medicina Popular em Goiás, de Ático Vilas-Boas da 

Mota (1977). Partimos do pressuposto de que “a 'palavra' assume [...] nos mitos de cada cultura uma força transcen-

dental; nela deitam raízes os entes e os acontecimentos. Por ser mágica, cabalística, sagrada, a 'palavra' tende a cons-

tituir uma realidade dotada de poder” (BIDERMAN, 1998, p. 81). O catolicismo popular no Brasil se caracteriza 

como uma expressão cultural portadora de uma diversidade de práticas advindas de culturas precedentes, envolvidas 

num processo contínuo de reconfiguração da vida cultural cotidiana em seu transcurso histórico. No conjunto da tra-

dição católica popular incluem-se, por exemplo, a devoção aos santos em ritos diversos, rezas e benzeduras. Práticas 

que se mantêm presentes por intermédio da transferência oral, preservadas na memória coletiva das comunidades, 

especialmente as rurais, numa “intersecção de sons vindos de outros lugares e que dão vida a uma voz que parece 

única, mas que carrega consigo vestígios de vozes sequer ouvidas” (SCHINELO, 2004, p. 51). Esse artigo resulta das 

primeiras leituras teóricas de nossa pesquisa de mestrado, “A dimensão mágica da palavra em textos orais sobre a re-
ligiosidade popular na comunidade São Domingos, Catalão (GO)”. Em função do material de análise desta pesquisa 

ainda não ter sido composto, optamos por analisar, no trabalho aqui sugerido, alguns textos de rezas e benzeduras re-

gistrados na obra supracitada, a qual se apresenta como relevante fonte de conhecimento acerca da cultura popular 

em Goiás. Por se tratar do estudo da palavra, lexias e/ou construções linguísticas, logo nos reportamos ao estudo do 

léxico e, consequentemente, da cultura dos sujeitos que o transmite de geração a geração, sendo considerados, ainda, 

os fatores extralinguísticos. 

ESTUDO DA TEXTUALIDADE NA LETRA DA CANÇÃO "CARTOMANTE" 

Márcia Antônia Guedes Molina (UFMA) maguemol@yahoo.com.br 

 

Nosso objetivo neste trabalho é o de analisar a letra da canção Cartomante de Ivan Lins e Vitor Martins 

(1978) discutindo como os autores naquele histórico, em que pululavam discussões acerca da abertura, teceram o tex-
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to. Sabemos que o texto poético tem sua especificidade, que se dá, como diz Bosi (1977) muitas vezes, desconstruin-

do a gramática, rompendo com a sintaxe, instaurando o inusitado numa fragmentação, na construção de um novo vo-

cábulo, do uso de figuras de linguagem ou também por meio dos não ditos... Nossa análise vai se dedicar, em especi-

al, ao que não foi dito, mas sugerido no texto, porque, naquele momento, era o que poderia ser feito. Nosso aporte 
teórico, será a análise do discurso de linha francesa (AD) e a linguística textual, apoiando-nos em autores como Ma-

ingueneaux (2006) e Bakhtin (2006). 

ESTUDO DAS SEQUÊNCIAS TEXTUAIS NOS "AVISOS" EM AULAS A DISTÂNCIA: 

UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A INTERAÇÃO NO CONTEXTO DIGITAL 

Débora Cristina Longo Andrade (PUC/SP) debora.cla@terra.com.br 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir como são desenvolvidos os principais tipos de sequências tex-

tuais em um corpus formado por anúncios, em forma de “avisos”, escritos pelo professor e dirigidos aos alunos, nos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Procura também demonstrar como essas sequências guardam relações 

importantes com a instauração do processo de interação e envolvimento do aluno na construção do conhecimento, 

nesse contexto de ensino. Nesse sentido, a análise está respaldada nas contribuições teóricas advindas da linguística 
textual sobre a noção de texto e das sequências textuais que têm em Adam, Marquesi e Koch, três das principais refe-

rências da atualidade. Os resultados da pesquisa demonstram que a utilização das sequências textuais estudadas po-

dem se constituir em estratégias que orientam a elaboração dos avisos destinados à abordagem do conteúdo teórico 

disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), como também levar o aluno a interagir com aquilo que 

lhe é proposto pelo curso a distância. 

ESTUDOS DE GÊNEROS MIDIÁTICOS NO CONTEXTO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 

Wanderleia Bispo dos Santos (UFRB) leiabw82@hotmail.com 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

Este estudo objetiva apresentar algumas propostas de como utilizar gêneros midiáticos no contexto escolar do 

ensino médio. Sabendo que os gêneros midiáticos são muito utilizados pelos alunos em geral, almeja-se, por meio 

desta pesquisa, defender a ideia de que há diversos gêneros que precisam ser trabalhados nas escolas. Os gêneros tex-
tuais constituem-se em uma ferramenta pedagógica importante para o trabalho do professor de língua portuguesa. O 

estudo que ora se apresenta está pautado nos fundamentos teóricos da linguística textual e toma por base o trabalho 

de diversos autores, como (colocar o sobrenome dos autores e os respectivos anos em que os trabalhos foram publi-

cados, ex. Marcuschi, 2003). Para dar ensejo a essa pesquisa, foram aplicados questionários com alunos de uma esco-

la pública do ensino médio sobre a forma como os gêneros são trabalhados na escola, se os alunos gostam dos méto-

dos utilizados pelos professores e quais os gêneros que eles desejariam que fossem trabalhados na escola. A maioria 

dos alunos pesquisados demonstrou interesse em gêneros midiáticos como a internet e a televisão. Sendo assim, con-

clui-se que a escola precisa incorporar em suas atividades diárias gêneros diversos, a fim de trabalhar com a lingua-

gem em situações reais de comunicação. 

ESTUDO DE VERBOS CODIFICADORES DE EXTENSÃO OU ESCALA: 

UM OLHAR FUNCIONALISTA 

Heloá Ferreira Cristóvão (FAPES/UFES) heloa.fc@hotmail.com 

 

Quanto à predicação, os verbos são tratados em seus aspectos morfológicos ou numa perspectiva sintático-

semântica. Isso se tem configurado um problema nessa proposta de análise, visto que ao considerar os verbos em fra-

ses descontextualizadas, não se consideram as relações morfológicas, sintáticas, semânticas, pragmáticas e discursi-

vas que só podem ser observadas a partir da língua em uso. Cabe ressaltar que a concepção de língua que adotamos 

se coaduna com aquela proposta pelo funcionalismo, que defende os estudos de fenômenos linguísticos a partir da 

análise das estruturas em seu uso real, levando em conta as relações que se estabelecem no contexto comunicativo. 

Nessa vertente, a língua é vista como uma estrutura maleável, já que se adapta às necessidades de interação que têm 

os falantes. Igualmente importante neste trabalho é o estudo da estrutura argumental da oração, formada pelo verbo e 

seus argumentos obrigatórios. Assim, a oração deixa de ser vista como uma estrutura bipartida em sujeito e predica-

do e passa a ser concebida como uma estrutura construída a partir do verbo como elemento central que comanda a es-
truturação oracional. Com relação aos verbos que são objeto da pesquisa, orientamo-nos pela proposta inicial de Ca-
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no Aguilar (1981) para o espanhol, reproduzida por Azeredo (2004, p. 180) no português, quando ele arrolou um 

grupo de doze verbos codificadores de extensão ou escala, do qual realizamos um recorte de cinco verbos para estu-

do, sendo esses: subir, durar, ocupar, valer e medir. Aqui, o corpus de análise se constitui de textos que circulam no 

âmbito jornalístico, em sua modalidade escrita. Esperamos que o resultado deste trabalho evidencie que um estudo 
que tem como ponto de partida a língua em uso vai muito além do que se pretende nos compêndios gramaticais. 

ESTUDO DO SUJEITO DE REFERÊNCIA INDETERMINADA: 

UMA BREVE ANÁLISE DAS FORMAS VOCÊ E EU 

Mônica Santos Souza (UFES) monica.vit@hotmail.com 

Lúcia Helena Peyroton da Rocha (UFES) lhpr@terra.com.br 

 

As formas de indeterminação ultrapassam o âmbito da estrutura gramatical, e buscam na situação comunicati-

va, que envolve os interlocutores, seus propósitos e no contexto discursivo, a motivação para os fatos da língua. Des-

sa forma, nota-se que há outras formas linguísticas que criam um efeito de indeterminação do sujeito, visto que não 

basta apenas colocar o verbo na 3ª pessoa do plural sem antecedente ou usá-lo na 3ª pessoa do singular acompanhado 

da partícula se em verbos intransitivos para se obter um sujeito indeterminado. Neste sentido, a preocupação maior 
deste estudo é descrever e explicar as regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as condições 

discursivas em que se verifica esse uso. Também serão discutidas e apresentadas outras formas de indeterminação do 

sujeito a partir da língua em uso, observando, para isso, os gêneros textuais que são mais propensos ao uso de algu-

mas formas, como os pronomes você e eu para criar um efeito de indeterminação do sujeito. O fenômeno só é possí-

vel porque ocorre um afastamento de tais formas de uma situação de interação verbal real, com isso, elas podem 

apresentar referência indeterminada. Para proceder às análises, adotaram-se os preceitos do funcionalismo linguístico 

por considerar como objeto de análise a língua em uso. 

ESTUDO DO USO DOS VERBOS “COMPRAR” E “VENDER” 

Lúcia Helena Peyroton da Rocha (UFES) lhpr@terra.com.br 

 

Neste trabalho, apresentamos resultados preliminares de investigações realizadas pelo grupo de pesquisa em 

descrição linguística da Universidade Federal do Espírito Santo. É nosso objetivo descrever, a partir do uso real da 
língua, os verbos de posse “comprar” e “vender” e seus argumentos. O corpus é constituído de textos de circulação 

social, selecionados tanto com ferramenta online quanto de forma manual. A análise dos dados é feita a partir da 

classificação de Cano Aguilar (1987) para os verbos de posse para a língua espanhola. Como referencial teórico 

apresentamos os parâmetros de transitividade (HOPPER; THOMPSON, 1980), a gramática de valências (BORBA, 

1996), a noção de estrutura argumental (CROFT, 1991) e as proposições de Thompson e Hopper (2001). Segundo es-

tes autores, as discussões a respeito da estrutura argumental não podem ficar limitadas a exemplos criados e descon-

textualizados, mas devem utilizar corpora da fala e da escrita diária, isto é, o estudo dos verbos deve ser baseado em 

uma perspectiva linguística centrada no uso. 

ESTUDO DO USO DOS VERBOS “ALUGAR” E “EMPRESTAR” 

Carmelita Minelio da Silva Amorim (UFES) carmel_msa@yahoo.com.br 

 

Este trabalho consiste na apresentação de algumas discussões e resultados obtidos em pesquisas desenvolvi-

das na Universidade Federal do Espírito Santo sobre o estudo de verbos na perspectiva linguística centrada no uso. 

Nosso objetivo é descrever os verbos de posse “alugar” e “emprestar” e seus argumentos no contexto efetivo de uso. 

Para tanto, selecionamos, via ferramenta online e também manualmente, textos que circulam na sociedade. A análise 

dos dados parte da classificação feita por Cano Aguilar (1987) para os verbos de posse, e considera os parâmetros de 

transitividade (HOPPER; THOMPSON, 1980), a noção de estrutura argumental (CROFT, 1991), algumas proposi-

ções da teoria de valência (BORBA, 1996), e as postulações de Thompson e Hopper (2001). Para estes autores, as 

discussões em torno da estrutura argumental não se podem limitar a exemplos fabricados, mas devem estar respalda-

das em corpora da fala e da escrita cotidiana. 
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ESTUDO DO VOCABULÁRIO RURAL DE MINAS NOVAS – MINAS GERAIS 

Maryelle Cordeiro (UFMG) maryellecordeiro@yahoo.com.br 

 

Este trabalho objetiva apresentar o estudo do vocabulário rural de Minas Novas, município localizado no Vale 
do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A escolha da região foi feita por diversos motivos, dentre eles: a) tendo em vista 

os aspectos relacionados à cultura local; b) a forma de ocupação da região por meio da mineração; c) a percepção de 

diversas particularidades na fala dos moradores. Nossa análise pretende mostrar a forte relação existente entre a lín-

gua, a sociedade e a cultura. Como referencial teórico, nos embasamos nos trabalhos produzidos na sociolinguística 

(LABOV, 2008; MILROY, 1987; MILROY, 1992); na lexicologia e na teoria dos campos lexicais (BIDERMAN, 

1978, 1998, 2001, 2002); na antropologia linguística (DURANTI, 2005) e no conceito de região cultural (DIÉGUES 

JR., 1960). Seguindo-se a proposta metodológica laboviana, foram realizadas gravações com moradores da zona ru-

ral, com perfil adequado às normas previamente estabelecidas. Em seguida, as entrevistas foram transcritas e, dessas 

transcrições, foram selecionadas as lexias que melhor caracterizassem a realidade local, o meio rural. Para cada uni-

dade lexical escolhida foi feita uma ficha lexicográfica contendo as informações relativas à sua definição e origem. 

Os dados extraídos das fichas foram analisados qualitativa e quantitativamente e, por fim, foi elaborado um glossário 
com as informações linguísticas, definições e abonações, permitindo assim maior facilidade de consulta aos vocábu-

los selecionados. 

ESTUDO DOS NOMES DE LUGARES (ACIDENTES HUMANOS) 

E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE HISTÓRIA 

EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Anna Inez Alexandre Reis (UFT) annainezalexandre@hotmail.com 

Karylleila dos Santos Andrade (UFT) karylleila@gmail.com 

 

O estudo toponímico não pode ser desvinculado de outras ciências: “é uma disciplina que se volta para a his-

tória, a geografia, a linguística, a antropologia, a psicologia social e, até mesmo, a zoologia, a botânica, a arqueolo-

gia, de acordo com a formação intelectual do pesquisador” (DICK, 1992, p. II). Deve ser pensada como um fato do 

sistema das línguas humanas. Faz parte da onomástica, que se subdivide em toponímia e antroponímia. É fundamen-
tal compreender os topônimos a partir dos diferentes significados, olhares e áreas de atuação, pois, por se organiza-

rem de maneira dinâmica, constantemente se (re)inventam no tempo e no espaço, sobrepondo-se valores sociocultu-

rais, econômicos, políticos e religiosos. Ele só pode ser compreendido e apreendido a partir dos fios tecidos sob os 

olhares de diversos saberes. A proposta deste trabalho se vincula ao estudo dos nomes de lugares (acidentes huma-

nos) e sua relação com o estudo de história no ensino fundamental pelos livros didáticos e documentos oficiais (PCN 

e Orientações Curriculares do Estado) com foco na interdisciplinaridade. Objetiva-se identificar de que forma os no-

mes de lugares estão dispostos nos livros didáticos de história e descrever seu estudo e sua relação com o ensino de 

história no ensino fundamental nos livros didáticos. E ainda discutir uma proposta pedagógica para utilizar os topô-

nimos numa perspectiva interdisciplinar para o ensino fundamental. A proposta deste trabalho se vincula ao estudo 

da toponímia no contexto do ensino considerando a teoria da interdisciplinaridade. Como abordagem teórico-

metodológica, no campo da toponímia, serão utilizados os trabalhos de Dick (1990) e os estudos de Fazenda (2001 e 
2009) e de Morin (1990) no campo da interdisciplinaridade. 

ESTUDO E COMENTÁRIOS DO DE OFFICIS DE CÍCERO 

Isabelle Christine Soares Miranda (UERJ) altharsvartnet@gmail.com 

 

A presente proposta de trabalho pretende-se como um estudo introdutório, a partir da obra De Officis de Cíce-

ro, para a tradução completa ainda não existente dos três libri, além de uma pesquisa dos aspectos linguísticos, literá-

rios e estilísticos da obra. Entendendo tais objetivos como inter-relacionados e interdependentes, recorreremos sem-

pre aos comentários e anotações ao longo do processo de tradução, mormente os que se façam indispensáveis à cor-

reta interpretação. Devido à já canônica e indiscutível importância da palavra ciceroniana, não só para a literatura de 

seu tempo, como para a constituição de todo o pensamento artístico posterior, julgamos indispensáveis a tradução e a 

divulgação de todas as suas obras, em especial aquelas ainda não disponíveis integralmente no vernáculo, como esta 

de que nos ocupamos na presente proposta. Metodologicamente, recorreremos de início à revisão bibliográfica sobre 
a literatura e a estilística ciceronianas; em sequência, estabeleceremos a tradução de alguns fragmentos e os comentá-

rios introdutórios fundamentados, na revisão então já realizada. 
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ESTUDO FILOLÓGICO E ASPECTOS DISCURSIVOS  

DA RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E A IGREJA CATÓLICA NO BRASIL IMPERIAL 

Juliana Lima Façanha (UFMT) jufacanha@gmail.com 

Elias Alves de Andrade (UFMT) elias@cpd.ufmt.br 

 

Resumo: A pesquisa analisa, através da filologia e por meio da análise do discurso de linha francesa, as edi-

ções fac-similar e semidiplomática do livro de registro da correspondencia official da presidencia da provincia com a 

repartiçaõ ecclesiástica: 1887 – 1890, que é um dos arquivos manuscritos da época do Brasil Imperial produzido na 

capitania de Mato Grosso, acondicionado no acervo do Arquivo Público do Estado do Mato Grosso. Este trabalho, 

além de o estudo filológico, apresenta uma proposta de análise discursiva das relações de poder entre o Estado e a 

Igreja Católica no período de transição do modelo imperial para o republicano. Esta pesquisa fez parte das atividades 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de Linguagens – UFMT– e está vinculada ao 

projeto de pesquisa: “Estudo do português em manuscritos produzidos em Mato Grosso a partir do século XVIII” – 

MeEL/UFMT, e ao projeto temático: “Para a História do Português Brasileiro – PHPB”. 

EU TE AMO VERSUS EU AMO VOCÊ. 

O USO DO PRONOME VOCÊ NA FUNÇÃO DE OBJETO DIRETO 

Penélope Citlalli Sánchez Pimienta bipedoimplume@gmail.com 

 

Esse estudo apresenta um mapeamento sincrônico das formas de codificação de objeto direto para a 2ª pessoa 

de singular. O trabalho, realizado com um corpus de falantes nascidos no Rio de Janeiro, foca-se principalmente na 

alternância entre as formas te e você na função de objeto direto. A pesquisa, que segue o modelo da sociolinguística 

laboviana, objetiva acrescentar os estudos referentes à expansão de funções sintáticas da forma de origem nominal 

você. Em especifico, são apresentados os fatores intralinguísticos y extralinguísticos que interagem na retenção da 

forma do acusativo te, e os fatores que favorecem o uso da forma inovadora você na função de objeto direto. 

EXPOR A TOPONÍMIA DAS PRINCIPAIS PRAÇAS DA CIDADE DE BOA VISTA – RR 

José Ângelo Almeida Ferreira (UERR) angelusalmeida@hotmail.com 

Kaique Andrade (UERR) 
Thiago da Silva Groundon (UERR) 

Alessandra Sousa Santos (UERR) 

 

O topônimo se constitui como um objeto de estudo da toponímia, uma parte da onomástica que investiga no-

mes próprios de lugares. Consta-nos como os primeiros estudos dessa ciência, o francês Augusto Longonon, que da-

tam por volta de 1878. Conforme Dick (1991), para que ocorra uma investigação toponímica devemos descobrir a 

origem do significado etimológico, ler o que a palavra significa sob sua escrita, conhecer dados históricos e situações 

geográficas. Com base no descrito, este presente paper tem como objetivo estudar a nomenclatura das principais pra-

ças da cidade de Boa Vista, tendo em vista a importância das mesmas, não só para a formação dos bairros, mas tam-

bém, à formação histórica e cultura da cidade. O estudo para a construção deste foi realizado através de pesquisa in 

loco, bem como por bibliográficas, por meio de leis, decretos e publicações municipais, tabulação de dados e pesqui-
sas de campo junto aos moradores mais antigos que habitam as proximidades das praças aqui descritas, das pessoas 

que fizeram e fazer parte da história e na criação desses locais, que servem de concentração aos jovens, às famílias 

que buscam diversão e lazer. Desenvolver um estudo desses, abrangendo o tema da toponímia, justifica-se em nosso 

desejo de contribuir, ou até mesmo despertar o interesse em outros estudantes, com alguns estudos já desenvolvidos 

acerca do mesmo, uma vez que este é um vasto campo de estudo, e constitui-se de objeto de inspiração para outras 

pesquisas nas mais variadas disciplinas. 

FILOCTETES E A CARTOGRAFIA DE UM EXILADO 

José Nelson Marques Júnior (UERJ) marquesnelson@gmx.com 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) nunez@unisys.com.br 

 

Tanto na Grécia anterior à era cristã quanto no mundo ocidental da modernidade, continuamos a banir aqueles 

que apresentam “defeitos” e a excluir tudo e todos que, de uma forma ou de outra, consideramos estrangeiros, estra-
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nhos, desavindos. Nos diversos relatos da mitologia grega, há uma série de heróis que passam boa parte de suas vidas 

abandonados, largados à própria sorte. Esta comunicação falará sobre o Exílio, através de um guerreiro que por uma 

fatalidade começa a apodrecer em vida e é instantaneamente abandonado por seus companheiros. Filoctetes, de Sófo-

cles, é ao mesmo tempo uma tragédia que demonstra como sempre tivemos dificuldades em aceitar o corpo que não 
funciona direito e uma pungente trajetória sobre a descontinuidade do ser e do estar. 

FILOLOGIA ALEXANDRINA: ARTE OU TÉCNICA? 

Juliano Barcelos Alves (UNB / UFBA) julianob@uvic.ca 

Arivaldo Sacramento de Souza (UFBA) arisacramento@gmail.com 

 

A questão aqui proposta não é ingênua e, para uma disciplina relativamente emergente como filosofia da tec-

nologia, esse é um ponto importante a ser esclarecido. Trata-se da configuração dos sentidos que ressoam no entorno 

de duas unidades lexicais techne, do grego clássico, e ars, artis, do latim clássico. Em parte é um problema léxico-

discursivo, mas também de tradução. É que nas traduções do grego para o latim é comum equivaler techne à ars, ar-

tis, e talvez seja por isso que nas línguas românicas e nas demais línguas a unidade lexical latina tenha tido maior re-

levância. Além desse contexto, não é insólito encontrar no repertório bibliográfico das humanidades em geral quem 
tome “arte” e “técnica” quase como sinônimos, isso quando usam ambos os termos para a tradução de techne. Assim 

propõe-se, do ponto de vista crítico-filológico: (i) analisar os significados das duas lexias em questão nas ocorrências 

das línguas de partida; (ii) perseguir a trajetória das traduções do corpus aristotelicum do grego para o latim nas res-

pectivas sincronias; e, do ponto de vista filosófico, (iii) analisar o caso da filologia alexandrina, claramente uma arte. 

Com isso tencionamos contribuir para a compreensão do itinerário através do qual “arte” e “técnica” significam com 

desígnios diferentes. 

FONOLOGIA DA LIBRAS E A (RE)AFIRMAÇÃO LINGUÍSTICA: 

O ÓBVIO QUE AINDA PRECISA SER DITO 

Robevaldo Correia dos Santos (UFRB) bem_fsa@hotmail.com 

Camila Fernandes dos Santos (UFRB) miloknandes@hotmail.com 

Emmanuelle Félix dos Santos (UFRB) 

 

Apesar da regulamentação da língua brasileira de sinais (doravante libras), há, especialmente entre ouvintes, a 

ideia de que a libras é apenas uma versão sinalizada da língua oral, ou seja, um português sinalizado. Em 24 de abril 

de 2002 foi promulgada a Lei 10.436 que reconhece a libras como meio legal de comunicação e expressão. Em 22 de 

dezembro de 2005 foi publicado o Decreto 5.626, que regulamentava a referida lei. Assim, a libras passou a ser a lín-

gua oficial da comunidade surda brasileira. As opiniões preconceituosas sobre a libras, em geral, são emitidas por 

desconhecimento ou propositalmente por quem não quer reconhecer o status linguístico da libras (cf. GESSER, 

2009). Este trabalho investiga a seguinte problemática: haverá uma relação de dependência da libras com a língua 

portuguesa, ao menos no que tange ao sistema fonológico? Algumas hipóteses levantadas aqui são: a) não há essa 

dependência uma vez que os sistemas fonológicos das duas línguas são distintos; b) a estrutura fonológica da libras 

possui propriedades que estão presentes em qualquer língua natural. O objetivo deste estudo é reafirmar que a libras 

possui estrutura fonológica própria e independe da língua portuguesa, desmistificando a ideia de que a libras é uma 
versão sinalizada da mesma. Daí, a importância deste trabalho: divulgar a autonomia da libras enquanto língua, favo-

recendo o processo de inclusão social da pessoa surda. Este trabalho, que tem como aporte teórico autores como Fer-

reira (2010), Gesser (2009) e Quadros (2004), discorre sobre o status linguístico das línguas de sinais e da libras; 

apresenta uma descrição fonológica da libras, argumentando sobre a autonomia da libras enquanto língua. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LETRAS/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

NO CEFET/RJ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Antonio Ferreira da Silva Júnior (CEFET/RJ) afjrespanhol@ig.com.br 

 

Nesta comunicação, pretendemos destacar o trabalho que vem sendo realizado pelo colegiado do curso de es-

pecialização em ensino de línguas estrangeiras do CEFET/RJ, com o objetivo de, primeiro, divulgar e propagar as 

experiências teóricas e práticas decorrentes de nossa atuação num centro tecnológico diferenciado, cujas práticas de 

ensino variam em distintos níveis de ensino e contextos de atuação e, segundo, por colaborar em prol de uma forma-
ção continuada por parte do professor da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e/ou médio) ou do 
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próprio “instrutor/professor” dos cursos de idiomas, por exemplo. A partir desses dois eixos norteadores, destacare-

mos em nossa comunicação a inserção do curso de especialização no projeto político pedagógico de nossa institui-

ção, seus principais objetivos, sua proposta pedagógica e as linhas de pesquisa dos professores participantes, além de 

destacar experiências de ensino e de extensão advindas da primeira turma egressa do curso, bem como a temática e o 
andamento das pesquisas monográficas desenvolvidas por tais concluintes. Acreditamos que nosso trabalho possibili-

te uma reflexão sobre o papel de instituições de ensino superior na oferta e no apoio a projetos de formação continu-

ada, cujo objetivo final esteja na possibilidade de ressignificar práticas docentes mediante a troca de experiências e 

saberes. Como forma de alcançar nossos objetivos, recorremos aos estudos teóricos de Celani (2002), Paiva (2003), 

Imbernón (2005) e Almeida Filho (2005). 

FORMAÇÃO CRÍTICA E REFLEXIVA DOS ALUNOS DE LÍNGUA INGLESA: UM ESTUDO DE CASO 

João Paulo Ferreira Tinoco Machado (UFT) faceafacejp@hotmail.com 

Marisa Souza Neres (UFT) 

 

Os estudos acerca do aprendizado de língua estrangeira e da formação de professores têm crescido nos últi-

mos anos, gerando debates em eventos científicos, produções bibliográficas e revistas especializadas na temática. Es-
se crescimento se justifica da necessidade de pensar o professor reflexivo no sentido de fomentar um ensino de lín-

gua estrangeira crítico. Assim, esta pesquisa, em andamento, tem por anseio adir e discutir a formação de professores 

de língua estrangeira e seu papel na formação de cidadãos críticos e reflexivos. Logo, discussões a respeito de pro-

fessores reflexivos impulsionam mudanças recorrentes, dado que a reflexão é um meio de fazer com que estes pen-

sem sobre suas práticas, empenhando-se assim, um movimento mesclando conhecimentos prévios com novos conhe-

cimentos adquiridos e desenvolvidos ao refletir. Porém, nosso viés está na possibilidade posterior deste professor re-

flexivo que incita seu aluno a uma formação crítica, a qual este seja capaz de examinar com atenção sua realidade so-

cial, histórica e cultural, criando possibilidades para transformá-la, transportando-o a uma maior autonomia e eman-

cipação (FREIRE, 1970). Para alcançarmos o que foi proposto pretendemos analisar a reflexão e criticidade dos alu-

nos, durante as aulas, através de propagandas que relatam a ética e moral. Para tanto convidamos um grupo de onze 

alunos, os quais fazem parte do Centro de Estudos Continuados em Letras e Artes da Universidade Federal do To-

cantins, Campus de Porto Nacional, para participar desta pesquisa devido ao vocabulário necessário que estes possu-
em para discutir sobre assuntos diversos. Apoiamo-nos em bibliografias concernentes à temática e pesquisa-ação. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

CONEXÕES ENTRE SABERES DA UNIVERSIDADE E FAZERES NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Alcides Hermes Thereza Jr (UEG) leo.seleprot@gmail.com 

Eleone Ferraz de Assis (UEG) 

 

Esta comunicação pretende refletir sobre as conexões entre saberes da universidade e fazeres na educação bá-

sica, possibilitados pelo subprojeto da área de letras do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) da Unidade Universitária Cidade de Goiás – UEG. Esse subprojeto busca iniciar os acadêmicos do curso de 

licenciatura na atividade docente, bem como desenvolver ações que contribuam para a melhoria do ensino de língua 

portuguesa nas habilidades de leitura e escrita através do estudo dos gêneros textuais em uma escola pública de ensi-
no fundamental. Os PCN (1998) e os gêneros textuais (BAKHTIN, 1992; SCHENEUWLY & DOLS, 2004; ROJO, 

2005; e MARCUSCHI, 2008) são a moldura teórica com que vêm sendo investigadas essas conexões. Os resultados 

parciais demonstram que a participação dos alunos no PIBID contribuiu significativamente com a sua formação pro-

fissional e pessoal, destacando que a construção e a produção dos saberes durante o período extrapolaram o tempo-

espaço, pois as aprendizagens elaboradas servirão como subsídios para as práticas docentes futuras. 

FORMAÇÃO E MORTE EM "FONTAMARA", DE IGNAZIO SILONE 

Anne Caroline de Morais Santos (UERJ) annemorais17@hotmail.com 

 

Em meio à crise social e política do entreguerras (1920-1940), surge o romance Fontamara (1933), do escritor 

italiano Ignazio Silone, publicado em exílio na Suíça. Silone foi afastado de sua pátria por lutar contra a ditadura fas-

cista e, na reclusão, fez, de suas aflições, matéria literária. Berardo Viola, camponês pobre e sem terra, do Sul da Itá-

lia, vivia em meio aos abusos de um prefeito que resolveu desviar o único meio de sobrevivência de seus compatrio-
tas: um pequeno rio que servia de sustentação para todos. Em meio a esse caos coletivo, o protagonista pensava ape-
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nas em seus anseios individuais: conquistar seu pedaço de terra e se casar com Elvira. O encontro com um antifascis-

ta iria mudar todo o rumo de sua história. É nesse processo de idas e vindas, de erros e acertos, de encontros e desen-

contros que o jovem camponês passa por um processo de maturação. Seu constante movimento na narrativa, o conta-

to com diferentes tipos de discursos, do prefeito charlatão, do advogado corrupto, do antifascista revolucionário, do 
velho e tradicional Baldissera, vão transformando seu próprio discurso e, como consequência disso, Berardo, já for-

mado, decide mudar seu destino e dar uma nova razão para sua existência. Diferente do protagonista ícone do Bil-

dungsroman ou romance de formação, o burguês Wilhem Meister, em Os anos de aprendizado de Wilhem Meister 

(1795-1796), de Goethe, a formação do camponês italiano no entreguerras é marcada pela violência, pela tortura e 

pelo abandono. Esta comunicação visa, portanto, analisar a trajetória de Berardo Viola no romance, mostrando como 

os discursos que permeiam toda a narrativa (seu e de outras personagens) interferem no seu processo de desenvolvi-

mento, estabelecendo-se, assim, um diálogo entre Fontamara e os caracteres bases do romance de formação alemão. 

FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Sueli Paiva dos Santos (UEG) luciano.sueli@hotmail.com 

Denis José Sampaio (UEG) 

 

Este trabalho discute como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) contribui com 

a formação inicial do professor de língua portuguesa. O estudo se baseia nos apontamentos teóricos de Marcuschi 

(2008) e nos PCN (1998). Para tanto, desenvolve-se discussão que inclui: (1) ensino de língua portuguesa; (2) as con-

tribuições dos gêneros textuais para o ensino de leitura e produção textual e (3) políticas para formação inicial do 

professor de educação básica. O resultados parciais demonstram que os bolsistas, além de se familiarizarem gradati-

vamente com a estrutura e o funcionamento de uma escola da educação básica, são capazes de selecionar, planejar e 

ministrar uma aula de leitura e produção textual. Além disso, nota-se que as ações do PIBID contribuem de forma 

significativa para com a formação continuada de professor-supervisor. 

FORMAS NOMINALIZADAS: 

SIGNIFICADOS VERBAIS E NOMINAIS EM TEXTOS JORNALÍSTICOS 

Fernanda Mourão Tavares (PUC/RIO) fernandafbi@gmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as nominalizações no que tange ao seu aspecto polissêmico e multi-

funcional no português brasileiro. Parte-se do pressuposto de que a nominalização constitui uma associação para-

digmática entre nomes e verbos, podendo apresentar tanto uma interpretação verbal quanto uma interpretação nomi-

nal, dependendo do contexto de ocorrência. A partir deste pressuposto, procede-se à análise de nominalizações com a 

finalidade de determinar se há uma prevalência da função predicadora sobre a função designadora. Os resultados da 

análise, baseada num corpus de língua escrita jornalística contemporânea, revelam que a maioria das nominalizações 

analisadas apresenta função predicadora, enquanto a função designadora se apresenta em menor proporção. 

FUNCIONALISMO E PROCESSOS SEMIÓTICOS NA CONSTRUÇÃO DOS TEXTOS 

Vania Lúcia Rodrigues Dutra (UERJ) vaniardutra@uol.com.br 

 

As pesquisas sobre a linguagem desenvolvidas nas universidades têm contribuído para o questionamento dos 

conceitos e métodos que orientam o trabalho dos professores com a linguagem verbal na escola básica. Discutem-se, 

neste trabalho, algumas das contribuições que a linguística sistêmico-funcional tem a oferecer no que se refere ao en-

sino da língua portuguesa e, especificamente, no que se refere ao trabalho com a gramática. A contribuição central da 

linguística sistêmico-funcional diz respeito à priorização dos laços entre os sistemas semióticos e a vida social. Por-

tanto, ela tem sido usada para investigar vários processos semióticos e, dentre eles, os significados construídos pela 

linguagem verbal propriamente dita. A visão funcionalista examina a língua como uma entidade não suficiente em si, 

e investiga a estrutura linguística vinculada a seu contexto de uso, o que confere especial relevância à correlação en-

tre as propriedades das estruturas gramaticais e as propriedades dos contextos em que ocorrem (HALLIDAY, 2004). 

Com base na linguística sistêmico-funcional de Halliday, investigamos como os processos interacionais organizam a 

linguagem e como lhe conferem significado. Pela adoção de uma concepção de gramática diferente da que vige nas 

escolas ainda hoje, pretende-se mostrar a relevância da concepção sistêmico-funcional (NEVES, 1997) para a inte-
gração entre gramática e texto no ensino de língua. Objetiva-se, com este trabalho, demonstrar como a abordagem 
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funcional da gramática da língua é mais eficaz no desenvolvimento da competência comunicativa de nosso aluno, 

que passa a ver sentido e aplicabilidade no estudo da estrutura da língua nas aulas de português. 

FUNK: LINGUAGEM POPULAR E O PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

Patrícia Luísa Nogueira Rangel (UNIGRANRIO) rangelluisa@ig.com.br 
José Geraldo Rocha (UNIGRANRIO) rochageraldo@hotmail.com 

 

O presente artigo visa apresentar aspectos do movimento funk como cultura popular, que reflete, através das 

letras de suas músicas, marcas linguísticas peculiar de um grupo. Na história do negro e movimentos culturais dos 

primórdios da sociedade carioca, a linguagem através de suas músicas, dança e rituais sofreram críticas por parte de 

uma sociedade elitista, e em alguns casos, tentativa de anulação. Trataremos da questão do funk como movimento 

contemporâneo que, também, sofre preconceito linguístico da mesma classe dominante, que prestigia a norma culta e 

desmerece os outros falares por considerá-los inferiores, e, portanto, desvaloriza qualquer iniciativa que representa a 

linguagem de uma classe excluída, negros e pobres, mas se faz presente e compreensível dentro do seu espaço. Nesse 

sentido, observaremos as marcas linguísticas presentes nas músicas dos movimentos culturais, que permite uma re-

flexão sobre a variação linguística, uma vez que a linguagem atende uma relação sociocomunicativa entre os inte-
grantes de um determinado grupo. 

GÊNERO, ESTILO E COMICIDADE NO AMPHITRUO DE PLAUTO 

Jorge Henrique Nunes Pinto (UERJ) nunes.jorgehenrique@gmail.com 

 

A dicção de Plauto está profundamente marcada pela linguagem popular, pelo arcaísmo, pelo não rebusca-

mento linguístico consoante à proposta de entretenimento e identificação das massas, prezando pela oralidade e pelo 

caráter interativo de suas peças. Mesmo no prólogo, Plauto já utiliza a função cômica e o diálogo com o público, 

prenunciando o que será desenvolvido no decorrer do espetáculo. Estilisticamente, vemos uma preferência por uma 

disposição mais simples e direta dos termos na construção sintática, especialmente porque o prólogo visa a um fácil 

entendimento do público. Assim, os hipérbatos não são tão espinhosos quanto em Vergílio, Horácio, Ovídio etc. As 

orações complexas e os manejos linguísticos de difícil assimilação perdem lugar a uma mensagem direta, não meta-

fórica, sem o uso dos lugares-comuns tão úteis à retórica clássica para expressão de uma ideia. O paralelismo sintáti-
co é dos recursos estilísticos que não aparecem monopolizados por nenhum gênero. Em Plauto, veremos que toda a 

construção se faz a partir da correlação de orações subordinadas de mesma acepção semântica. Retoricamente, o des-

locamento dialógico, afastando progressivamente a ideia principal a partir de diversas orações secundárias (subordi-

nadas), é bem útil para a função de proêmio que parece haver no prólogo, adaptado aos interesses bem diversos dos 

usos retóricos e oratórios originais da comediografia. No desenrolar do prólogo, ver-se-á com mais clareza a função 

fática da fala do deus, que discutirá a questão do gênero (tragicomédia, mescla de gêneros com concorrência de per-

sonagens elevados e baixos). À repetição de palavras, podemos unir ainda outros elementos retoricamente “dispensá-

veis” como a utilização de pronomes pessoais do caso reto e a normatização morfológica de mudanças fonéticas, im-

primindo ao texto um caráter de informalidade, próximo da linguagem oral, tão importante para o estudo do latim 

vulgar. 

GÊNEROS DISCURSIVOS: PERSPECTIVA DIALÓGICA VERSUS PRÁTICA EDUCACIONAL 

Sione Pereira Alves (UFF) sione_alves@hotmail.com) 

 

O trabalho pedagógico deve ter como objeto de ensino a língua em seus aspectos discursivos e enunciativos. 

Com isso, a adoção dos gêneros discursivos faz-se necessária, pois as práticas linguísticas são constituídas pela infi-

nidade dos gêneros. Este trabalho consiste na discussão sobre a forma como a teoria dos gêneros discursivos tem sido 

interpretada na prática de ensino de língua portuguesa, mais precisamente nos livros didáticos de português. São 

apresentados conceitos de tipos textuais, gêneros textuais e discursivos através de revisões teóricas de vertentes atu-

ais, porém a fundamentação teórico-metodológica insere-se na proposta dialógica da linguagem de Bakhtin. Os da-

dos de pesquisa são compostos de propostas de análise dos gêneros do discurso, apresentadas na coletânea Projeto 

Araribá (do 6º ao 9º ano de escolaridade do ensino fundamental) adotada em escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Magé, RJ. Vale ressaltar que os livros são do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). São tecidos comentá-

rios a partir desses dados, pois existem indícios de que ainda persistem, no âmbito escolar, práticas embasadas em 
uma perspectiva que privilegia a forma, em detrimento do contexto. Enfim, a prática educacional deve garantir maior 
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interação e interpretação das práticas sociais, portanto os livros didáticos de português precisam ser instrumentos que 

privilegiam o caráter social e dialógico, permitindo o reconhecimento da funcionalidade e efeito dos discursos. 

GÊNEROS TEXTUAIS E PIBID: 

INTERFACES NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Josiane Póvoa Pereira (UEG) josipovoa2909@gmail.com 

Marislene dos Anjos Marques (UEG) 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior (CAPES) criou o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com o objetivo de contribuir com a formação inicial dos professores de edu-

cação básica. Com o propósito de compreender as contribuições desse programa para formação do professor de edu-

cação básica, nessa comunicação o estudo sobre gêneros textuais de Marcuschi (2008) se associa aos apontamentos 

dos PCN (1998) para demostrar como o subprojeto de letras da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem contribu-

ído como a formação inicial do professor de língua portuguesa. Para tanto, desenvolve-se discussões que possibilitam 

refletir sobre o ensino de língua portuguesa e as políticas para formação do professor de educação básica. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 

FERRAMENTAS POSSÍVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA CRÍTICA 

Nilmara Milena Gomes Maran (UFRR) nilmara_milena@hotmail.com 

Elecy Rodrigues Martins (UFRR) martinser@ig.com.br 

 

Este artigo traz reflexões referentes à formação de alunos/cidadãos que devem configurar-se como leitores crí-

ticos, capazes de produzir e reproduzir gêneros textuais nas suas diversas formas de interação social. Através de pes-

quisa bibliográfica, objetivamos propiciar ao professor de língua portuguesa ferramentas capazes de desenvolver a 

leitura crítica com alunos do ensino fundamental, partindo de discussões acerca da importância da utilização dos gê-

neros textuais, do debate sobre fatos atuais e da utilização de ferramentas encontradas no ciberespaço como aliadas 

no processo de ensino/aprendizagem. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Ludimilla Dadiane Cardoso de Jesus (UEG) ludimilladadiane@gmail.com 

Elba Ferraz da Maia (UEG) 

 

Para atender as demandas educacionais do século XXI o professor de língua portuguesa deve ser capaz de as-

sociar o conteúdo curricular as necessidades sociais da comunidade onde a escola está localizada. Tendo em vista es-

se apontamento, o subprojeto do PIBID de letras da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem como objetivo pre-

parar os bolsistas para a atividade docente, envolvendo-os em ações de observação, participação, planejamento e re-

gência no ambiente escolar. Nesse trabalho, o estudo sobre gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008) se associa aos 

apontamentos dos PCN (1998) para demonstrar as contribuições do subprojeto PIBID de letras da UEG para a for-

mação inicial do professor de língua portuguesa do ensino fundamental. Para tanto, desenvolvem-se discussões que 

incluem: (1) o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e a formação inicial do professor da educa-
ção básica; (2) as contribuições dos gêneros textuais para o desenvolvimento das competências textual, gramatical e 

interacional do aluno; (3) PCN e ensino de língua portuguesa. A investigação busca compreender a importância do 

programa para formação inicial do professor de língua portuguesa. 

GIL VICENTE: PARA SEMPRE LEMBRADO 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UERJ) fabiana-lessa@ig.com.br 

 

Almeida Garrett engajou-se como liberal participando dos acontecimentos políticos de seu país. Após a Revo-

lução de Setembro de 1836, Passos Manuel convida-o para Inspetor Geral de Teatros, com objetivo de fazer ressurgir 

o teatro nacional um pouco esquecido, tendo em vista que nos palcos portugueses grande parte das peças era traduzi-

da. Vai à direção do Conservatório de Arte Dramática; institui concursos para promover a dramaturgia nacional; ide-
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aliza a construção de um Teatro Nacional (futuro Teatro Nacional D. Maria II, inaugurado em 1846). Além disso, 

começa a escrever peças para construir um repertório nacional, integrado ao movimento romântico; entre elas: Um 

Auto de Gil Vicente (1838), Filipa de Vilhena (1840) – escrita para ser representada pelos alunos do Conservatório 

Dramático –, O alfageme de Santarém (1841) e Frei Luís de Sousa (1843). A proposta deste trabalho é apresentar a 
importância de Um auto de Gil Vicente para a “restauração” do teatro em Portugal. Nessa peça, Garrett aponta as 

causas possíveis para a decadência do teatro português e expõe o que pretende fazer para educar o gosto do público e 

reorganizar a arte dramática. Escolhe retomar Gil Vicente para iniciar essa tarefa. Logo, em Um auto de Gil Vicente, 

traz à cena a corte de D. Manuel I e dois importantes nomes da literatura que nela evoluíram: Bernadim Ribeiro e Gil 

Vicente. Garrett inova abordando o teatro dentro do teatro, tendo como base os ensaios para a peça As cortes de Júpi-

ter, de Gil Vicente, para celebrar a partida da Infanta D. Beatriz, dada em casamento ao Duque de Saboia e, aprovei-

tando-se desse dado histórico, explora a lenda do amor impossível entre D. Beatriz e Bernadim Ribeiro. 

GRACILIANO RAMOS E O MUNDO INFANTIL E JUVENIL: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) taniamnlc@gmail.com 

 

"Estribo de Prata" é um dos contos que pertencem à obra "Alexandre e Outros Heróis", de Graciliano Ramos, 
na qual faz um compêndio de histórias coletadas no folclore alagoano, reunindo fanfarronices de um típico mentiro-

so. No conto em questão, a personagem Alexandre cria, pela imaginação, um mundo que o compensa de sua penúria. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de leitura, visando a aproximar o notável escritor de obras para 

jovens e adultos Graciliano Ramos de um texto voltado para o público infantil e juvenil, especialmente em relação às 

marcas de estilo do autor: a temática, a construção dos personagens, a relação entre estes; enfim, o retrato do nordes-

te revelado a um público leitor, independente de faixa etária. 

GRAMÁTICA HISTÓRICA E MUDANÇA LINGUÍSTICA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

José Pereira da Silva (UERJ /UFAC) pereira@filologia.org.br 

 

Nesta oficina, pretende-se demonstrar que a gramática histórica não é coisa distante no tempo nem no espaço, 

mas contínua e persistente, tanto geográfica quando cronologicamente. Relembrados de que a história não parou e 

que a língua só existe enquanto, quando e onde houver uma comunidade de usuários que se comuniquem por ela, os 
brasileiros estão sendo conscientizados de que o português brasileiro existe e tem evolução própria, assim como a 

língua de qualquer comunidade (país, nação, categoria profissional ou nível sociocultural), com as peculiaridades que 

lhe são próprias. Neste momento, em que a diacronia linguística está mais valorizada e se toma consciência de sua 

importância, outras especialidades pertinentes, como a crítica textual (preparando textos fidedignos para documenta-

ção de fases anteriores da língua) e a sociolinguística (orientando a política linguística e pedagógica), desenvolvem 

novas reflexões e atividades. Essa contribuição múltipla está sendo utilizada no preparo de manuais didáticos para 

auxiliar os professores já formados quando essa realidade linguístico-pedagógica começou a tomar corpo entre nós. 

Rosa Virgínia, Ataliba de Castilho e Marcos Bagno, assim como Rosa Borges e Rita Queiroz, além de muitos outros 

dedicados pesquisadores, vêm mudando a realidade do ensino e dos estudos linguísticos e filológicos no Brasil, mos-

trando com reflexões e com documentos, o quanto e como a língua muda com o tempo. O grupo da geolinguística, 

com líderes regionais em diversos pontos do país, em torno do projeto do Atlas Linguístico do Brasil (com Suzana 
Alice Marcelino e Jacyra Andrade Mota), vem mostrando a variação linguística com eficiência exemplar, apesar das 

dificuldades atinentes ao método, completando este quadro dos estudos da diacronia da língua portuguesa nessas lo-

calidades. A evolução da língua continua, aqui e agora, como existiu no passado e continuará no futuro. 

GRAMÁTICA, SENTIDO E CORPORALIDADE: UMA ABORDAGEM COGNITIVA 

Paulo Henrique Duque (UFRN) ph.duque@uol.com.br 

 

Apresentaremos um modelo de gramática que toma, como ponto de partida, muitos dos insights das gramáti-

cas de construção e das gramáticas cognitivas em geral. De acordo com essa perspectiva, o conhecimento linguístico, 

em todas as suas dimensões, pode ser caracterizado como um conjunto de pareamentos (forma/significado) que nos 

orientam na construção do conceitos. No entanto, associações estáticas entre conhecimento fonológico e conceitual 

não são suficientes para que haja a compreensão. Defendemos que tais conceitos são fundamentados em sistemas 

perceptuais e motores do corpo humano que parametrizam simulações mentais. Nesse sentido, compreender um 
enunciado envolve, no mínimo, dois processos distintos: a análise construcional, que determina as construções que 
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são instanciadas pelo enunciado; e a simulação mental, que ocorre de acordo com os parâmetros especificados por 

aquelas construções. Compreender um enunciado, envolve não apenas determinar o significado pretendido pelo fa-

lante, mas também, construir inferências que possibilitam uma reação possível, com a própria língua (por exemplo, 

respondendo a uma pergunta) ou com algum outro tipo de ação (por exemplo, executando uma tarefa solicitada). To-
do esse processo compreende interações sutis entre o conhecimento geral do falante e do ouvinte e o contexto situa-

cional e discursivo. Para dar conta dessa complexidade, defendemos a existência de uma semântica inferencial dinâ-

mica que concebe a compreensão de um enunciado a partir da ativação interna de esquemas corporificados – estrutu-

ras cognitivas generalizadas sobre experiências perceptivas e motoras recorrentes – juntamente com a simulação 

mental dessas representações no contexto produzindo um rico conjunto de inferências. 

"HASHTAG": A CULTURA DA PALAVRA-CHAVE COMO DISCURSO COMPLEMENTAR 

Lucia Deborah Araujo (UERJ) luciadeborah@gmail.com 

 

As redes sociais têm trabalhado com "tags" – palavras-chave que identificam texto/assunto e facilitam sua lo-

calização pelos mecanismos de busca da internet. Ocorre que o uso desse recurso tem sido associado ao texto não 

como um índice para a busca, mas como um discurso complementar, que veicula sentidos não exatamente explicita-
dos no corpo do texto. Examinaremos tais usos e sua relação com a semiose possível dos textos de que participam e 

aos quais se integram, como hipertextos. 

HIP HOP, SUJEITO E SENTIDO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

Raphael de Morais Trajano (UFF) raphademorais@hotmail.com 

 

Este trabalho objetiva dar visibilidade ao estágio atual de uma pesquisa de doutorado que pretende analisar o 

funcionamento de discursos produzidos por sujeitos que, explorando a linguagem heterogênea do movimento hip 

hop, expõem indignações e reivindicam causas. Para isto, foi adotado como suporte teórico-metodológico a análise 

do discurso francesa (PÊCHEUX, 1975), uma disciplina que considera o discurso na articulação com o sócio-

histórico e com o ideológico. Intenta-se observar as tensões entre posições discursivas assimétricas assumidas por 

pessoas que falam a partir de lugares sociais antagônicos, interessando, dentre outros aspectos, o que está sendo ex-

plicitado e o que está sendo silenciado em discursos que se materializam por meio das linguagens verbal, imagética e 
sonora. A busca por novos entendimentos e por interpretações do social para de pensá-las em atividades de trabalho e 

de vida justifica o interesse pela elaboração de um estudo acerca das implicações provocadas por desigualdades, se-

gregações e lutas de classes. Observar elementos das contradições que dividem, apartam e colocam os sujeitos em re-

lação de confronto, por meio de uma análise que demonstre os mecanismos da determinação histórica dos processos 

de significação, possibilitará obter resultados que permitam compreender melhor o estabelecimento das lutas e ten-

sões entre sujeitos e discursos no âmbito do social. Vislumbrando-se os funcionamentos, implicações e efeitos das 

desigualdades, é possível lidar com elas de outra maneira, quiçá criar novas estratégias, promover alternativas, re-

vendo-se a execução das experiências e práticas do autor como professor, educador e agente social. 

HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA: UMA FACE SECRETA SOB A FACE “NEUTRA” 

Rafael Muniz Azevedo (UEPA) rafael_leaoazul@hotmail.com 

Edilson Peixoto Moraes Filho (UEPA) edhylson@hotmail.com 
Maria do Perpétuo Socorro Cardoso da Silva (UEPA) 

 

“A língua portuguesa proveio do latim vulgar que os romanos introduziram na Lusitânia. O português vem di-

retamente do latim.” Eis aí frases que aparecem estampadas em praticamente todos os livros que têm como foco de 

estudo a língua portuguesa, vista sob seu aspecto histórico. Recentemente, porém, um novo ponto de vista acerca da 

origem do português está sendo divulgado nos ambientes acadêmicos, ponto de vista esse que evidencia uma não fi-

liação histórica direta entre o português e o latim, e, no mesmo gesto, descarta a existência do galego-português. Di-

ante disso, o presente trabalho visa apresentar uma perspectiva não convencional acerca da origem do português, in-

terpretando-o como derivado do galego. Para tanto, realizar-se-á uma pesquisa de cunho bibliográfico, na qual serão 

utilizados textos de alguns autores que denunciam o fato de a linguística histórica tradicional simplesmente “passar 

por cima dos mapas, dos documentos de época, para realizar sua missão ideológica ” (BAGNO, 2011), missão esta 

que tem como baluarte o compromisso ideológico de estabelecer, a qualquer custo, uma fictícia filiação histórica di-
reta entre a língua portuguesa e o latim vulgar que se criou no noroeste da Península Ibérica. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA COLETIVA: 

O CANTO HARMONIOSO E TRISTE DE PATATIVA DO ASSARÉ EM VERSOS DE CORDEL 

José Severino da Silva (UNIGRANRIO) cap.prof_jose@yahoo.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 
Jacqueline de Cássia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) 

 

O presente trabalho pretende fazer uma análise das relações entre história e memória coletiva a partir das 

obras de Patativa do Assaré, um dos maiores cordelistas na contemporaneidade. Será que a história e a memória des-

te poeta ao longo do seu percurso enquanto cantador, poeta, cordelista e repentista tornou-se uma fonte de pesquisa 

para intelectuais brasileiros e estrangeiros? Nesta perspectiva pretende-se destacar a memória como representação se-

letiva do passado deste poeta alicerçado na literatura de cordel marcada pela forte oralidade, uma das principais ca-

racterísticas do cordel atual que tem como formato o texto impresso e virtual em versos rimados e metrificados e a 

história como recurso lendário e folclórico representativo na configuração deste sujeito, ora poeta matuto, ora intelec-

tual de seu tempo. Procura-se, por esta via, relatar alguns aspectos deste pensador defensor das causas menores, das 

injustiças sociais, da seca do agreste nordestino, da corrupção, da fome e da migração do seu povo em direção ao su-
deste brasileiro em busca de dignidade e qualidade de vida em versos de cordel. 

HOMEM DE PALAVRA: JOEL RUFINO E A HISTÓRIA COMO ESTRATÉGIA FICCIONAL 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 

 

Joel Rufino, na visão do presente trabalho, aproxima-se de ícones da cultura brasileira, como Zumbi, Clemen-

tina de Jesus, Carolina de Jesus e, mesmo Lima Barreto (até poucas décadas atrás), dentre outros, no que diz respeito 

ao tratamento dado a personagens importantes que, relegados a segundo plano, durante longo tempo, em determinado 

momento, são transformados em ícones e/ou mitos, sem que, entretanto se conheça efetivamente o motivo de terem 

atingido tal patamar. É importante mencionar também que paira sobre essas figuras importantes da cultura e/ou da 

história brasileira, opiniões antagônicas acerca da importância dos mesmos. Apenas recentemente Lima Barreto 

rompeu o bloqueio e vem entrando para o cânone literário brasileiro. O caso de Joel Rufino é peculiar, pois o autor é 

reconhecido como professor, historiador e, mesmo como escritor, mas pouco se tem conhecido trabalhos, no campo 
da Literatura, sobre seu legado ficcional. Uma das hipóteses surgidas (sem eliminar muitas outras) se embasa na for-

ça que os estudos; o conhecimento sobre a História e sua trajetória política desviem os olhares de sua competência 

"poiética", (entendendo poiesis como capacidade criativa). O estudo aqui apresentado intenta desvelar tal capacidade, 

refletindo a partir de trechos de obras ficcionais importantes desse "discípulo" vencedor de Lima Barreto. 

ICONICIDADE DOS NOMES PRÓPRIOS NAS ANTONOMÁSIAS DISCURSIVAS 

PRESENTES NAS COLUNAS DE DIOGO MAINARDI 

Ana Lúcia Monteiro Ramalho Poltronieri Martins (UGB) anapoltronieri@hotmail.com 

 

Considerando que todo texto tem um projeto comunicativo, compartilhamos a tese desenvolvida por Darcilia 

Simões (2009), na qual a palavra, um signo – símbolo, escolhida pelo enunciador, tem uma determinada força comu-

nicativa devido ao nível de iconicidade capaz de ativar imagens mentais. Neste artigo, será analisada a antonomásia 
discursiva do nome próprio como um signo indicial e icônico que possibilita ao mesmo tempo evocar imagens (o 

nome próprio aponta para um referente real ou ficcional) e também uma rede de ideias o nome próprio tem conteúdo 

(GARY-PRIEUR, 1994). Desse modo, será mostrada a questão da iconicidade na semiótica de extração peirciana e 

seus desdobramentos na teoria da iconicidade verbal (SIMÕES, 2010) na análise dos nomes próprios que compõem 

as antonomásias discursivas utilizadas pelo articulista político Diogo Mainardi em suas colunas na revista Veja, prin-

cipalmente no período do escândalo político denominado “mensalão”. Ao buscar uma teoria icônica para a interpre-

tação do nome próprio em antonomásia discursiva, pretendemos resgatar o nome próprio do limbo em que se encon-

tra na gramática tradicional, na qual ele é visto como um signo vazio, sem sentido, que designa somente a presença 

do ser, sem lhe atribuir características. 
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ICONICIDADE EM CRIAÇÕES NEOLÓGICAS SUBSTANTIVAS 

Maria Noemi Freire da Costa Freitas (UERJ) freitas.noemi@gmail.com 

 

Já na Antiguidade grega, preocupado com a “justeza” dos nomes, a qual dizia ser “obra de artista” e julgava 
consistir “na expressão da natureza das coisas, com vistas a instruir”, Sócrates analisava a aptidão para a arte de atri-

buir e criar nomes. A “justeza dos nomes” a que se referia diz respeito mais à adequação do que propriamente à exa-

tidão, e está ligada sempre a uma qualidade – a “natureza” –; do objeto. Assim, Agamémnon (nome próprio) deve 

significar “um homem capaz de empreender o que uma vez lhe pareceu bem e de com perseverança e denodo o levar 

a cabo” e gênio (nome comum) deve designar “homens sensatos e sábios” (In CRÁTILO, 37 a 48). Na semiótica de 

Peirce, a categoria da qualidade é a iconicidade. Nessa perspectiva, o ícone é um estágio do signo que sugere ou evo-

ca algo, porque a qualidade que ele exibe se assemelha a uma outra qualidade (cf. SANTAELLA, 2002, p. 17). O 

signo icônico que representa seu objeto por similaridade no significado do representante e do representado é a metá-

fora. O sentido da metáfora nasce de uma identidade posta à mostra. Tratar a linguagem em seu aspecto metafórico é 

crer na representação que o linguístico faz do não linguístico com base na semelhança e nas relações de identidade. 

Nesse sentido, é fundamental, na interpretação, o reconhecimento dos fatores de construção das identidades, ou seja, 
das relações e associações – no nível das ideias representadas pelos elementos linguísticos – construídas no processo 

discursivo. E o objeto principal dessa atividade é a iconicidade. Nessa construção, sentidos são produzidos a partir de 

sentidos pré-existentes. Os neologismos são o campo mais fértil de realização das potencialidades icônicas do subs-

tantivo. 

IDENTIDADE, APRENDIZADO E LETRAMENTO 

A SOCIEDADE LÍQUIDA VISTA EM UMA ESCOLA BAIXADENSE 

Ramila Melo Botelho Granja (UNIGRANRIO) ramilagranja@yahoo.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) idfrazao@uol.com.br 

 

Este trabalho intenta refletir acerca das práticas de letramento e identidades sociais, apontando para importân-

cia de considerar as formas marginais como constituintes de identidades. Citando a teoria de letramento de reexistên-

cia, discutido por Souza, Kleiman e Rojo são abordados estudos sobre os letramentos múltiplos e heterogêneos. Uti-
lizando-se como aliadas as contribuições dos estudos culturais, passa-se por Bauman e Hall, mostrando que tais pers-

pectivas se expressam tanto nos meios escolarizados como em processos de espaços de aprendizagem, em distintas 

esferas. O presente trabalho apresenta, também, um breve estudo sobre as identidades do público discente – perten-

cente a uma escola estadual da Baixada Fluminense – discutindo seu engajamento em movimentos sociais locais, a 

preocupação da juventude em relação à comunidade a que pertence e, ainda, faz uma rápida análise sobre o “ensino 

fast food” oferecido pela Instituição – Escola, visto em todo o país, abordando, nesse momento a problemática da 

“liquidez” contemporânea. 

IDENTIDADE E DISCURSO: 

O PAPEL DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA CONTEMPORANEIDADE 

Natália Xavier Pereira (UNIGRANRIO) nxpereira@hotmail.com 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) idfrazao@uol.com.br 
Cristina Novikoff (UNIGRANRIO) 

 

Nas últimas décadas do século XX as tecnologias e mais recentemente as novas tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC) vem sendo absorvidas como recursos pedagógicos em sala de aula, sendo foco de discussões e 

pesquisas sobre seus impactos no fazer docente e na aprendizagem dos alunos. O presente artigo objetiva compreen-

der epistemologicamente os aspectos identitários presentes no uso de novas tecnologias em sala de aula a partir da 

análise de artigos e textos disponíveis na internet vinculados à rede municipal de ensino do Rio de Janeiro (SME-RJ), 

que atualmente vem despontando no senário mundial, tornando-se referência no uso de tecnologias educacionais. A 

metodologia utilizada empregará uma abordagem qualitativa a partir da análise crítica de documentos oficiais, artigos 

e textos informativos. O referencial teórico será pautado nos estudos de Zigmunt Bauman e Pierre Levy, em seus es-

tudos sobre identidade e sobre a sociedade da informação, respectivamente. 
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IDENTIDADE VIRTUAL: 

REFLEXÕES SOBRE A MULTIPLICIDADE DO CARÁTER IDENTITÁRIO 

NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Monica Cristina Celano Cavalcante (UNIGRANRIO) rio129983@oi.com.br 
Cleonice Puggian (UNIGRANRIO) 

 

Este trabalho destina-se ao estudo de como a identidade do homem vem sofrendo alterações face a inserção 

das tecnologias no seu cotidiano. Através da apreciação e análise de artigos de opinião em sites, revistas, periódicos e 

estudiosos no assunto, buscar-se-á um entendimento sobre as influencias virtuais na formação identitária de usuários 

de redes sociais na sociedade da informação. O objeto deste estudo volta-se aos usuários de redes sociais e da lingua-

gem utilizada por estes – o internetês. A pergunta chave é: A internet proporciona uma variação e/ou inovação na 

identidade de seus usuários face ao distanciamento provocado pela globalização? O internetês é um traço visível e 

concreto de um novo perfil linguístico e identitário? Como referenciais teóricos usar-se-á os estudos sobre a forma-

ção e repercussões da sociedade da informação nos indivíduos e a linguagem virtual feitos por Levy e Castells e as 

reflexões de Bauman sobre a construção, formação e caracterização da identidade do homem. 

IMAGENS DE MULHER NA POESIA DE GILKA MACHADO E MYRIAM FRAGA 

Veronica Almeida Trindade (UEFS) velmestradouefs6@gmail.com 

Rosana Maria Ribeiro Patrício (UEFS) 

 

Este trabalho tem como principal objetivo discutir sobre imagens de mulher na literatura através da poesia de 

Gilka Machado e Myriam Fraga. A poesia de Gilka Machado será explorada no que tange sua “recepção” em relação 

a sensualidade presente em suas obras e o momento histórico em que se insere através de uma poética sob uma dic-

ção feminina “avançada” para a época. As imagens de mulher que se pretende representar na obra de Fraga serão 

analisadas através de suas personagens femininas ressignificadas na contemporaneidade e também sob a perspectiva 

da descrição de elementos femininos para retratar a imagem citadina como locus ideal da poesia e ficção. Para isso, 

serão considerados alguns poemas representativos dessas autoras discutindo a inserção ou não inserção das mesmas 

no cânone nacional. 

IMAGEM E TEXTO: 

A RELAÇÃO ENTRE AS IMAGENS, TEXTO E PÚBLICO NO JORNAL FOIA DOS ROCÊRO (1900) 

Luís Henrique Alves Gomes (IFBA) luisdegomes@gmail.com 

Sônia Bastos Borba Costa (IFBA) soniaborba.let@uol.com.br 

 

Diversas foram as estratégias para ampliação do público consumidor dos periódicos no século XIX. Informa-

ções rápidas, imagens ou trechos de humor são alguns dos artifícios utilizados até hoje para conquistar esse espaço. 

Inclusive percebemos que os jornais atuais, destinados à classe C, mantêm o mesmo formato das notícias, na tentati-

va de atingir um público que não possui uma relação mais estreita com práticas de leitura. A divulgação literária nos 

oitocentos, bem como as discussões de cunho político, era travada nas folhas dos jornais. Desse modo, conclui-se 

que o objetivo dos jornais se limitava por formar um mercado consumidor de jornais, de revistas e dos artigos dos 
seus patrocinadores. Barbosa (2007) caracteriza bem o uso de ilustrações em jornais com essas finalidades, bem co-

mo Pina (2010, p. 2) que ressalta a imagem como uma estratégia muito útil para a população que tinha pouco contato 

com textos escritos, com a leitura canônica aprendida por meio formal, por auxílio de um instrutor, seja ele professor 

ou não. O jornal a ser analisado é o folhetim Foia dos Rocêro, de finais do século XIX. Tal periódico está escrito em 

linguagem bastante original. O texto, impresso em folhas dobradas em dois, amareladas pelo tempo e corroídas pelas 

traças, supostamente apresenta a caracterização da fala de habitantes de áreas rurais baianas do limiar do século XX. 

O jornal propõe-se a ser o “Orgo uficiá da roça” e do partido do “dezingrossa”, demonstrando intenção, obviamente, 

política e satírica. Nessa perspectiva, além da linguagem, o redator do jornal utiliza-se frequentemente de imagens 

para estreitar a relação entre o referido periódico e o público leitor no jornal Foia dos Rocêro. 
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INFLUÊNCIAS DO PROGRAMA “PACTO PELA EDUCAÇÃO”  

NO ENSINO DE LITERATURA INFANTIL EM UMA ESCOLA MULTISSERIADA 

Judite Araújo dos Santos (UFRB) juditeufrb@hotmail.com 

Fábio Josué Souza Santos (UFRB) 

 

Pretende-se com este trabalho socializar a pesquisa intitulada “Influências do Programa ‘Pacto pela Educação’ 

no ensino de literatura infantil em uma escola multisseriada no município de Amargosa – Bahia”. O estudo insere-se 

no âmbito das atividades de iniciação à docência desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), mais especificamente no Subprojeto 

“Física Interdisciplinar / Classes Multisseriadas nas Escolas do Campo”. O locus da pesquisa é uma escola multisse-

riada, localizada na comunidade do Tauá no município de Amargosa – Bahia. Tal estudo consiste em uma pesquisa-

ação que objetiva investigar a contribuição do “Programa Pacto pela Educação” para formação de crianças leitoras. 

Na pesquisa foram empregados os seguintes procedimentos: análise de portifólios mensais da professora (tanto os 

específicos do Programa, como também o portifólio geral); participação em reuniões de formação do Programa; ob-

servações participantes semanais em sala de aula; conversas informais com a professora e análise documental do kit 
do Programa Pacto pela Educação (livro de literatura, cartazes, caderno de atividade do aluno, proposta didática de 

orientação para o professor). Este trabalho se apoia teoricamente em Maia (2007), Amarilha (2009) e Paiva (2010), 

que defendem que a mediação do professor é de fundamental importância para formação de crianças leitoras. Os da-

dos levantados indicam que há uma contribuição do Programa Pacto pela Educação na formação de crianças leitoras 

e, que essa contribuição se dá pelos recursos e estratégias disponibilizadas pelo Programa e, sobretudo, pelo perfil da 

professora. Percebe-se também que houve um avanço nos níveis de aprendizagem dos alunos, comparando-se o ano 

de 2011 – ainda sem o Programa e 2012 com a existência do mesmo. 

INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS REGIONAIS: 

ESTUDO DE AMARAL (1920), TEIXEIRA (1944) E ORTÊNCIO (2009) 

Rayne Mesquita de Rezende (UFG) raynemesquita@hotmail.com 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma discussão acerca da relevância do fabrico de instrumentos 

lexicográficos regionais como um meio de legitimação das variações linguísticas no nível lexical. No encalço do su-

prarreferido objetivo, primeiramente teceremos algumas considerações sobre a relação entre lexicologia, estudo da 

estrutura do léxico e suas relações exteriores ao campo da língua e a lexicografia, ciência que se ocupa do registro 

escrito dos signos e significados componentes do léxico da língua em questão, sob a forma, geralmente, de dicioná-

rios. Faremos, também, a distinção entre os produtos lexicográficos ressaltando que o dicionário monolíngue geral, 

embora seja o mais popular dentre os mesmos, não consiste no único resultado de seu lavor. Destarte, utilizamos co-

mo corpus da presente investigação três acervos lexicográficos de cunho regionalista, sendo esses o Dicionário do 

Brasil Central de Ortêncio (2009), na versão eletrônica, o vocabulário presente na obra O Dialeto Caipira de Amaral 

(1920) e o glossário regional que compõe o livro Estudos de Dialetologia Portuguesa: Linguagem de Goiás de Tei-

xeira (1944). Fundamentaremos nossa investigação sobre os critérios lexicográficos que norteiam a composição e 
distinguem os seus variados tipos de produtos em Biderman (2001), Krieger (2006) e Borba (2003), dentre outros au-

tores que nos darão o suporte necessário para nosso estudo. 

INTERDISCIPLINARIDADE: UMA MUDANÇA NO AGIR E PENSAR 

Gabriela Girão de Albuquerque (UNIGRANRIO) gabriela.albuquerque@unigranrio.br 

José Geraldo da Rocha (UNIGRANRIO) rochageraldo@hotmail.com 

Vinicius Pereira Gomes (UNIGRANRIO) 

Cleonice Puggian (UNIGRANRIO) 

 

O termo interdisciplinaridade apresenta como núcleo central a expressão disciplina, logo a compreensão de 

interdisciplinaridade passa necessariamente pelo entendimento de disciplina. O princípio positivista se norteia na di-

visão do conhecimento em áreas específicas, a fim de promover uma profundidade maior em uma área mais restrita 

do conhecimento, assim o termo disciplina seja no campo epistemológico ou no campo pedagógico, representa uma 
imposição de limites de atuação, metodologias próprias, linguagens entre outros. Esses limites fragmentam o conhe-

cimento e a realidade o que dificulta uma visão mais global e totalitária da realidade. Na literatura o termo interdisci-
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plinaridade não possui uma definição única, porém parece um consenso entre diversos autores como Morin, Fazenda, 

Pombo, Lenoir entre outros, que a interdisciplinaridade se apresenta como uma alternativa na fragmentação do co-

nhecimento e os projetos interdisciplinares não passam pela extinção entre as disciplinas e sim pela busca da religa-

ção entre os saberes contidos em cada área do conhecimento, revitalizando as inter-relações e interseções entre eles, 
seja através de uma atitude interdisciplinar como defende Fazenda ou no modo de pensar como defende Morin. 

INTERDISCIPLINARIDADES DA CASA DE MACHADO 

Hudson dos Santos Barros (FAMA) hsbrush@ig.com.br 

 

O segundo número da revista Casa de Machado renova uma vez mais seu compromisso com a formação aca-

dêmica e com a produção científica e artística. Ela foi organizada com foco na essencial continuidade das motivações 

que regem o processo de busca por saberes inaugurais. Dessa forma, os textos nela reunidos têm a finalidade de am-

pliar o diálogo epistemológico, instigar a pesquisa acadêmica e inspirar a linguagem artística. Assim sendo, o objeti-

vo desta mesa-redonda é apresentar esse trabalho através de comunicações dos autores integrantes de nossa publica-

ção, buscando suscitar valiosos debates acerca do papel da interdisciplinaridade nos estudos linguísticos e literários. 

INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Sheyla de Paula Teixeira de Souza (UFRB) Sheyladpt@hotmail.com 

Vanusa dos Santos Lima (UFRB) nusaufrb@gmail.com 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar a existência de fenômenos linguísticos nas transcrições textu-

ais de alunos da educação básica, identificando e descrevendo problemas de ordem fonética. Para verificação dessas 

ocorrências fonéticas optou-se por registros recolhidos em duas escolas, sendo uma pública e outra privada, situadas 

no município de Amargosa-BA. Fez-se a descrição dos fenômenos fonéticos mais frequentes na escrita dos estudan-

tes de cada escola, relacionando suas semelhanças e divergências. Foram diagnosticados processos fonológicos como 

de assimilação, apócope, geralmente decorrentes em textos de pessoas que escrevem conforme sua fala, ocorrendo, 

portanto uma supressão de segmentos na pronuncia e consequentemente na escrita, o que para os tradicionalistas de-

fensores da norma padrão caracteriza como um erro. Porém utilizando-se como parâmetro teórico os desígnios da so-

cioliguística, comutam-se as concepções de erro para inadequação de certas formas a certos usos, levando em consi-
deração que todo falante nativo é competente em sua língua, em relação às regras de estruturação da língua e desem-

penho de variadas tarefas comunicativas. Os alunos pesquisados estão no início da escolarização e por ainda não es-

tarem familiarizados com as convenções ortográficas possuem dificuldades na escrita. “O domínio da ortografia é 

lento e requer muito contato com a modalidade escrita da língua. Dominar bem as regras de ortografia é um trabalho 

para toda a trajetória escolar e, quem sabe, para toda a vida do indivíduo.” (BORTONI-RICARDO, 2006, p. 274). 

Por meio dessa investigação científica pode-se constatar como acontece a interferência da fala na escrita e quais as 

possíveis causas desses fenômenos. 

INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA DE ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS 

Graciethe da Silva de Souza (UFRB) graciethe@live.com 

Luciene Conceição dos Santos (UFRB) luccy_star@hotmail.com.br 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa empírica realizada com textos de alunos das séries iniciais de uma 

escola pública do município de Amargosa – Bahia. Nesta fase escolar, é frequente a interferência das variações da 

língua falada na escrita dos estudantes, o que deve se constituir em uma questão relevante para o ensino da língua 

portuguesa. O principal objetivo do trabalho é investigar a influência de alguns fenômenos fonéticos na grafia de 

alunos nas séries iniciais, já que esses fatos linguísticos presentes na língua falada podem levar a uma escrita não pa-

drão por parte dos estudantes. Para tanto, foi feita a análise de (10) textos escritos de alunos da 4ª série do ensino 

fundamental I e para a fundamentação teórica dessa pesquisa, foram utilizados os estudos realizados por alguns auto-

res, como Simões (2006), Mattos e Silva (2005), Costa (2010) e Faraco (2005). O resultado da pesquisa aponta a ne-

cessidade de haver uma aproximação entre os estudos da fonética e da fonologia e o ensino de língua portuguesa, 

além de mostrar também a importância de o professor da educação básica conhecer as variações linguísticas utiliza-

das pelos alunos, que, muitas vezes, são rotuladas como erros na escola, o que contribui para a disseminação do pre-
conceito linguístico. 
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INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Vanusa dos Santos Lima (UFRB) nusaufrb@gmail.com 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

Sheyla de Paula Teixeira de Souza (UFRB) 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar a existência de fenômenos linguísticos nas transcrições textu-

ais de alunos da educação básica, identificando e descrevendo problemas de ordem fonética. Para verificação dessas 

ocorrências, optou-se por registros recolhidos em duas escolas, sendo uma pública e outra privada, situadas no muni-

cípio de Amargosa – BA. Fez-se a descrição dos fenômenos fonéticos mais frequentes na escrita dos estudantes de 

cada escola, relacionando suas semelhanças e divergências. Foram diagnosticados processos fonológicos de assimi-

lação e de apócope, geralmente decorrentes em textos de pessoas que escrevem conforme sua fala; ocorrendo, por-

tanto, uma supressão de segmentos na pronúncia e consequentemente na escrita, o que se caracteriza como um erro 

para os defensores da norma padrão. Utilizando-se, porém, os desígnios da sociolinguística como parâmetro teórico, 

comutam-se as concepções de erro para inadequação de certas formas a certos usos, levando em consideração que 

todo falante nativo é competente em sua língua, em relação a suas regras de estruturação e ao desempenho de varia-
das tarefas comunicativas. Os alunos informantes estão no início da escolarização e, por ainda não estarem familiari-

zados com as convenções ortográficas, possuem dificuldades na escrita. “O domínio da ortografia é lento e requer 

muito contato com a modalidade escrita da língua. Dominar bem as regras de ortografia é um trabalho para toda a 

trajetória escolar e, quem sabe, para toda a vida do indivíduo.” (BORTONI-RICARDO, 2006, p. 274). Por meio des-

sa investigação, pode-se constatar como acontece a interferência da fala na escrita e quais as possíveis causas desses 

fenômenos. 

INTERFERÊNCIAS DIDÁTICAS SIGNIFICATIVAS 

NAS AVALIAÇÕES DOS TEXTOS ESCRITOS DOS ALUNOS 

Heloana Cardoso Retondar (UERJ) hcretondar@gmail.com 

 

Dentro do contexto da avaliação formativa, as práticas de correção dos textos produzidos devem ser entendi-

das não como medição da aprendizagem, mas principalmente como uma pesquisa, elas devem avaliar o aluno, o pro-
fessor, o processo, as práticas enunciativas, a mediação, a escola e mesmo a família. Contudo, apesar de essa aborda-

gem sobre a avaliação ser compatível com a concepção sócio-histórica e cognitiva da linguagem, que por sua vez é 

consoante com as orientações dos PCN de língua portuguesa, ela parece ainda distante dos métodos adotados pelos 

professores. O objetivo deste estudo é apresentar e discutir práticas de avaliação de redações de sete professores do 

segundo segmento do ensino fundamental das redes pública e particular do Rio de Janeiro. Os corpora são formados 

(i) por textos escritos por alunos e corrigidos pelos seus professores, e (ii) por entrevista com os professores-

informantes. Os resultados demonstram que para a avaliação constituir um componente do ato pedagógico (LUCKE-

SI, 2011) é preciso que problemas textuais; intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, inter-

textualidade, coesão e coerência; sejam identificados, pontuados e abordados e não somente sinalizados. A maneira 

como o professor corrige uma redação contribui, de maneira decisiva, para a aprendizagem da escrita, isso porque 

toda prática avaliativa é uma atividade dialógica (BAKHTIN, 2010). 

INTERLÍNGUA E O TRABALHO DO DOCENTE NO ENSINO DE L2 

Juliana Silva Rettich (UERJ) jsrettich@gmail.com 

Décio Rocha (UERJ) rochadm@uol.com.br 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a prática do docente de segunda língua e verificar como esse docente 

estabelece o paralelo entre ensino e as práticas de interlíngua que perpassam o aprendizado do estudante adulto de 

L2. Para isso, foi utilizada a definição de interlíngua, de Larry Selinker (1972). Segundo o autor, os aprendizes de 

L2, no processo de aprendizado, possuem um sistema linguístico em processo, que aos poucos se deslocaria na dire-

ção do sistema linguístico de um nativo dessa língua que está sendo aprendida. Esse sistema em processo contínuo, 

definido como interlíngua, é responsável pelas associações linguísticas que o aprendiz realiza ao enunciar sentenças 

na língua-alvo; e é isso o que separa um falante nativo de um falante de L2 ao emitirem sentenças com projetos co-

municativos semelhantes. Os pontos relevantes para observar a interlíngua são: as declarações dos aprendizes de lín-
gua nativa; o que é produzido por aprendizes de L2; as declarações interlinguísticas produzidas por eles; as declara-
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ções em língua-alvo produzidas por falantes nativos. Neste trabalho, o foco recairá sobre a análise de declarações dos 

aprendizes de L2 a partir dos cinco processos centrais de produção do seu aprendizado: transmissão de linguagem; 

transmissão de treinamento; estratégias de aprendizado de segunda língua; estratégias de comunicação de segunda 

língua; supervalorização do material didático utilizado no processo de aprendizado. 

INTERROGATIVAS QU-IN-SITU DO ESPANHOL 

Samara de Souza Almeida Ruas (UFRJ) samararuas87@gmail.com 

Marcia Maria Damaso Vieira (UFRJ) 

 

Em espanhol, nas interrogativas do tipo Qu– in-situ, há uma exigência de que a palavra interrogativa ocupe a 

última posição, a fim de obedecer ao Sentence Final Requirement (SFR): (1) a. “¿Tu marido le dio el coche a quién?” 

b. “*¿Tu marido le dio a quién el coche?”. Contudo, (1b) estaria adequado se houvesse uma pausa imediatamente 

após a palavra interrogativa: c. “¿Tu marido le dio a quién # el coche?”. Para Uribe-Etxèbarria (2002), o sintagma 

Qu– é movido para a posição de especificador de um núcleo funcional na periferia esquerda e, depois, a oração é 

movida para uma projeção de CP mais alta: (2) a. “¿El maestro dijo qué?” b. “[XP [IP El maestro dijo ti]j [CP quéi tj 

] ]”. Reglero (2005), entretanto, apontando evidências contrárias a essa hipótese, propõe que há uma restrição de cu-
nho fonológico, de maneira que o sintagma Qu– deve ser o último elemento no sintagma entonacional, em consonân-

cia com proposições conhecidas na literatura como Nuclear Stress Rule (NSR) e Focus Prominence Rule (FPR). 

Com base no trabalho de Reglero (2005), respaldado em Zubizarreta (1998) e Stjepanovic (1999, 2003), serão apre-

sentados e analisados dados coletados junto a falantes nativos de Espanhol, oriundos de duas propostas metodológi-

cas: (1) testes de julgamento de gramaticalidade em que apenas aspectos sintáticos estariam em jogo; e (2) testes em 

que aspectos sintático-prosódicos sejam contemplados e, portanto, relevantes para o julgamento dos participantes en-

volvidos. 

INTERTEXTUALIDADE NAS PROPAGANDAS: HORTIFRUTI 

Taís Turaça Arantes (UEMS) taistania@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@uol.com.br 

Karen Isabelle Soares (UEMS) 

 

Pode-se compreender como intertextualidade um conjunto de procedimentos textuais que possuem um diálo-

go com outro texto (GOLDSTEIN, 2009). Nesse sentido, muitas propagandas se apoiam na questão da compreensão 

de um texto a partir de outro, como um recurso criativo. Elas colocam à disposição do público um assunto já difundi-

do, com o objetivo de divulgar seus próprios produtos. Neste artigo, foram selecionadas duas campanhas da Hortifru-

ti para análise, são elas: Hollywood e Liga da Saúde. Ambas pautam-se naquilo que o público, composto por leitores 

e consumidores de cultura pop, já conhece. No caso da primeira, a marca busca trabalhar com clássicos do cinema 

nacional (O Auto da Compadecida e Tropa de Elite) e internacional (E o Vento Levou e A Noviça Rebelde), e, no ca-

so da segunda, ela se pauta em heróis conhecidos, tanto os norte-americanos (Batman e Thor), quanto mexicano 

(Chapolin) e japonês (Jaspion). 

INTERTEXTUALIDADES: "ADÃO E EVA NO PARAÍSO" E O "GÊNESIS" 

Lucia Maria Moutinho Ribeiro (UFRJ) luciamaria411@hotmail.com 

 

Ancorada na concepção bakhtiniana de dialogismo, Julia Kristeva desenvolveu o conceito que chamou de in-

tertextualidade, ao fazer a recensão na revista Critique dos estudos de Mikhail Bakhtin sobre os Problemas da poéti-

ca de Dostoievsky e A obra de François Rabelais, no texto que ela intitulou “Bakhtine, le mot, le dialogue et le Ro-

man”. O feito causou viva impressão em Roland Barthes, na época. Para o linguista e filósofo russo, a língua não é 

apenas um código a descrever a realidade, nem propriedade de um só indivíduo. A língua corresponde a um entre-

cruzar de vozes de vários falantes socialmente determinados, cuja enunciação pode se manifestar de locutor para in-

terlocutor, entre leitor e texto, entre escritor e texto, escritor e leitor, entre textos, entre leituras. O princípio dialógico 

preside, pois, as trocas linguísticas, não havendo enunciado fora das suas relações com outros enunciados. Sendo as-

sim, examinemos como repercute no conto "Adão e Eva no paraíso" de Eça de Queirós o relato do "Gênesis" sobre a 

criação da humanidade, entre outros textos. 
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INTERVENÇÕES DO PIBID NA ESCOLA BÁSICA 

Dayane Veras dos Santos (UFRB) dayaneveras@yahoo.com.br 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

O presente trabalho traz o relato de uma intervenção didática com os gêneros textuais charge e cartum. Esta 

experiência teve como objetivo principal construir práticas pedagógicas que favoreçam o letramento dos alunos do 

ensino médio, buscando desenvolver a competência crítica em leitura e escrita por meio dos gêneros multimodais 

charge e cartum. O presente trabalho foi uma pesquisa-ação realizada através de oficinas propostas com sequência 

didática abordando os gêneros em questão com seis turmas de 1º ao 4º ano do ensino médio no Centro Territorial de 

Educação Profissional do Vale do Jiquiriçá. O espaço escolhido justifica-se pelo fato de a referida escola ser uma 

instituição educacional parceira do subprojeto de língua portuguesa do PIBID. Inicialmente, foi perguntado oralmen-

te aos alunos se eles sabiam o que eram charge e cartum. A maioria dos alunos ficou confusa, pois não sabiam dis-

tinguir charge e cartum, eles falavam as características aleatoriamente, mas sem certeza da definição de cada gênero. 

Após a exposição sobre os gêneros, os alunos demostraram que compreenderam a distinção fazendo leituras críticas 

a partir de exemplos expostos em folhas de ofícios e em datashow. Para finalizar, eles construíram dois cartazes 
elencando as características de cada gênero, além de tirarem suas dúvidas sobre o funcionamento dos textos. De 

acordo com a avaliação dos alunos, as oficinas foram proveitosas, pois contribuíram significativamente para a ampli-

ação dos conhecimentos textuais e de mundo, além de permitir que eles se posicionassem, discutissem e confrontas-

sem os discursos. Desse modo, podemos afirmar que alcançamos nossos objetivos, uma vez que foi perceptível a 

construção de sentidos do texto por meio de uma postura dialógica e crítica dos alunos. 

INVENÇÃO E MEMÓRIA EM LYGIA FAGUNDES TELLES 

Fátima Cristina Dias Rocha (UERJ) fanalu@terra.com.br 

 

A comunicação aborda as diferentes estratégias de autofiguração e de reelaboração do passado acionadas pela 

escritora Lygia Fagundes Telles na chamada "trilogia da memória" por ela escrita, que compreende os livros A Dis-

ciplina do Amor (1980), Invenção e Memória (2000) e Durante Aquele Estranho Chá (2002). Oscilando entre a pri-

meira e a terceira pessoa, os textos dessas obras incorporam o fragmentário e o lacunoso, traços que apenas esboçam 
um autorretrato da romancista, fugidio e mutável, mas inventivo e revelador do seu percurso existencial e literário. 

JULIA LOPES DE ALMEIDA: 

O LUGAR DA MULHER NA LITERATURA BRASILEIRA NA VIRADA ENTRE OS SÉCULOS XIX E XX 

Paula Rúbia Oliveira do Vale Alves (UEFS) paularubia@uol.com.br 

Alessandra Leilla Borges Gomes (UEFS) 

 

O objetivo deste trabalho é retomar a questão sobre o lugar da mulher na literatura brasileira, destacando a 

importância da obra literária de Júlia Lopes de Almeida, escritora que viveu no período de 1862 a 1936 e que, embo-

ra tenha alcançado grande sucesso de público na época, foi relegada ao esquecimento por um longo período, sendo 

resgatada há alguns anos pelo movimento feminista. Trata-se de uma mulher escritora que nasceu numa época espe-

cífica e escreveu sobre as questões femininas, mantendo firme o propósito de defender os direitos das mulheres, in-
clusive e principalmente, o de se escolarizarem e de exercerem a atividade profissional que lhes aprouvesse, ainda 

que para isso, usasse o argumento aceitável socialmente de que tais requisitos eram necessários para o bom desem-

penho das funções de mãe e esposa. Através de seus escritos, buscou quebrar paradigmas vigentes na época, em rela-

ção às mulheres, dentro do quadro histórico-social específico no qual se inseria, contemporizando com as normas 

morais vigentes. 

JÚLIO E JOÃO RIBEIRO  

– DO PADRÃO EUROPEU AO USO BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Gláucia da Silva Lobo Menezes (USP) glaullobo@ig.com.br 

 

As obras gramaticais, desde o seu surgimento, ficaram conhecidas como instrumentos linguísticos portadores 

de regras prescritivas que visavam ao “bom uso” da língua. Esse bom uso teve como paradigma, durante muito tem-
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po, o português europeu, mesmo sendo nítida a existência de diferenças entre essas duas nações e seu emprego lin-

guístico. Todavia, a partir da metade do século XIX, essas peculiaridades e diferenças entre o português europeu e o 

português brasileiro passaram a ser levadas em consideração por alguns gramáticos, como Júlio Ribeiro e João Ribei-

ro. O presente estudo aborda algumas dessas primeiras observações João Ribeiro é um exemplo de estudioso que en-
tre o final do século XIX e o início do século XX transitou por esses dois usos da língua portuguesa, abordando em 

uma mesma gramática, porém em edições diferentes, primeiramente apenas o português europeu e, depois, conside-

rações acerca do português brasileiro, apontando, sobretudo, para questões ligadas à fonética e ao emprego de pala-

vras indígenas. Júlio Ribeiro, no final do século XIX, apresentou exemplos de variantes linguísticas. As obras em 

análise são Grammatica Portugueza – Curso Superior (1887) de João Ribeiro e Grammatica Portugueza (1881), de 

Júlio Ribeiro. Como aparato teórico, far-se-á referência à teoria variacionista, em especial no que diz respeito ao uso 

e à norma, tendo como base os estudos de Coseriu, Castilho e Labov. 

LATIM, DONATO E A GRAMÁTICA NORMATIVA 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais abrangente que trata da história dos estudos linguísticos, especi-
ficamente no que se refere à gramática descritiva e/ou normativa. Partindo da gramática de Donato e relacionando-a 

com as traduções e aplicações feitas pelos tratadistas posteriores, foram selecionados textos desses autores para co-

nhecer e compreender o fundo histórico e conceptual em que foram concebidas essas obras e as virtudes e os pro-

blemas resultantes das traduções e adaptações elaboradas, posteriormente, pelos tratadistas medievais e renascentis-

tas, cujos textos foram também acrescentados (na forma de excertos). Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada 

na análise e traduções de textos latinos, e o norte teórico no qual se estrutura a atividade hermenêutica está calcado 

na Fenomenologia (Bergson e Merleau-Ponty) e na semiótica francesa (Fontanille). Dessa forma, a noção do fundo 

histórico será sempre evidenciada, tendo igual evidência a noção de totalidade sistêmica ou sincrônica, já que a pan-

cronia foi escolhida como referencial fenomenológico básico. 

LAVRO MEUS METAIS-METÁFORA: MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

Rafael Santana Gomes (UFRJ) emailrafaelsantana@gmail.com 

 

Mário de Sá-Carneiro, artista de Orpheu, repensa a ética e a estética da poesia ao longo da sua breve carreira 

literária, chegando mesmo a desenvolver uma teoria do poema no conto Asas, texto ficcional que integra a coletânea 

Céu em fogo. Apropriando-se do legado decadentista e simbolista, a poesia sá-carneiriana ultrapassa a dicção finis-

secular, e adquire, cada vez mais, uma tonalidade gritante e de vanguarda. A proposta deste trabalho é a de ler o po-

ema “Manucure” a partir da teoria estético-poética que Sá-Carneiro desenvolve em “Asas”, ponto de partida para os 

“Poemas sem suporte”. 

LE NO BRASIL EM CONTEXTO DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

Marina Mello de Menezes Felix de Souza (UFF) marinammfs@yahoo.com.br 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a política atual para o ensino de línguas estrangeiras no Brasil em 

contexto de mobilidade acadêmica, em particular no programa Ciência sem Fronteiras. Esta pesquisa, de natureza 
qualitativa, propõe uma reflexão sobre as seguintes questões: (i) quais os critérios linguísticos de elegibilidade exigi-

dos dos candidatos; (ii) qual é a relação entre o perfil linguístico dos candidatos e a política linguística vigente para o 

ensino de línguas estrangeiras; (iii) qual é o papel das universidades como atual agente de políticas in vivo no con-

texto de internacionalização científica. O referencial teórico é delimitado pelos estudos sobre políticas linguísticas de 

Calvet (1998 e 2002); Cooper (1997); Blanchet (2012) e sobre os estudos concernentes ao ensino de línguas estran-

geiras no Brasil de Leffa (1999) e Zavala (2010). 
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LEITURA COMO SENTIDO DA PALAVRA 

Fátima Cristina Rivas Filipe de Oliveira (UNIGRANRIO) fatimarivas@ig.com.br 

Lana Cristina de Oliveira Potocky Nelken (UNIGRANRIO) 

 

A leitura não é um ato isolado, solitário. É uma prática social que aproxima o leitor do escritor. Não há insub-

jetividade no ato da leitura, pois ela não se faz sozinha. Há um lugar na estrutura social e nas suas relações com o 

mundo. Há uma interação intencional ao se estabelecer o relacionamento entre escritor e leitor, o espaço e o tempo 

que estas relações se estabelecem e sua importância para a constituição social do ser. "A leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele" (FREIRE, 1994, p. 20). Paulo 

Freire acreditava que havia a necessidade de se estabelecer uma relação entre o significado e o sentido, pois a memo-

rização mecânica de um texto não significa a compreensão deste. A leitura é um processo de descoberta que não se 

faz só na sala de aula nem tão somente através de livros, jornais ou textos. A leitura se faz no mundo: através dos 

filmes, obras de arte, de um gesto, de uma paisagem ou da TV. O leitor sente prazer em ler quando o texto faz senti-

do para ele. Não é correto pensar a leitura como um processo simples e passivo que envolve a leitura de palavras ali-

nhadas linearmente decifrando seu significado. Na verdade, ler é um processo bem mais complexo que requer esfor-
ço e participação do leitor. 

LEITURA CRÍTICO-FILOLÓGICA DOS “CORTES”  

EM TEXTOS TEATRAIS CENSURADOS NA BAHIA 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

No campo da filologia, propõe-se uma leitura crítica dos cortes realizados pelos censores em textos teatrais 

produzidos no período da ditadura militar na Bahia. A produção dramatúrgica baiana, durante o regime militar, era 

encaminhada à Divisão de Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, em Brasília, de onde 

eram emitidos os pareceres e certificados de censura, conforme análise dos censores. Nesses documentos, textos (em 

três vias), pareceres e certificados de censura, vozes dos sujeitos censores se manifestam, sobretudo a partir dos ca-

rimbos com a inscrição CORTE, COM CORTE ou CORTES e COM CORTES. Pretende-se, desse modo, analisar os 

cortes em textos selecionados como o resultado das diversas formas de censura, política, social, moral ou religiosa. 

LEITURA DO DISCURSO DE UM RELIGIOSO 

SOBRE A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DO ALTO SERTÃO BAIANO 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

Leitura – portanto, análise – do discurso de um religioso sobre a variação linguística do Alto Sertão Baiano. 

Esse discurso se expressa em crônica intitulada “Expressão”, constante da linha 5 do fólio 36, verso, à linha 6 do fó-

lio 38, verso, do terceiro volume do Livro do Tombo da Paróquia de Caculé, datado de 1958. Contudo, nem todo o 

texto se refere à variação linguística, somente o seu trecho até a linha 7 do fólio 37, verso, transcrito, em edição in-

terpretativa, como anexo. 

LEITURA E ESCRITA: A AVALIAÇÃO COMO SUPORTE DE ENSINO 

Damares Souza Silva (PUC/SP) damares.s@bol.com.br 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o repertório de leitura de 40 alunos que frequentam a 3ª série do 

ensino fundamental de uma escola pública estadual e que, segundo seus professores, apresentam desempenho insatis-

fatório, identificando-se os tipos de dificuldades existentes. Adicionalmente, avaliaram-se dois repertórios relativos à 

escrita: o de cópia e o de construção de palavras ditadas. Os dados foram coletados com a aplicação do Instrumento 

de Avaliação de Leitura – Repertório Inicial (IAL-I), com o auxílio do Software Mestre®. Apoiando-se no paradig-

ma de equivalência estímulos, o IAL-I avalia o desempenho dos alunos, a partir de relações entre três modalidades de 

estímulos: Som(A), Imagem/figura(B). Texto(C). Além de avaliar a leitura, o IAL-I avalia os dois repertórios relaci-

onados à escrita: a cópia e a construção de palavras ditadas. A avaliação detalhada do repertório de leitura dos alunos 

possibilitada pelo IAL-I e análise dos erros de leitura e de escrita decorrentes das complexidades da língua portugue-
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sa pode servir como subsídio para que o professor planeje atividades de ensino visando à superação das dificuldades 

existentes. 

LER, ESCREVER E REESCREVER POR MEIO DOS CLÁSSICOS DA LITERATURA: 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO NAS AULAS DE PORTUGUÊS 

José Enildo Elias Bezerra (IFAP) enildoelias@yahoo.com.br 

 

A escolha do tema do artigo volta-se para as produções textuais de alunos que vem sendo realizado há mais de 

dois anos em turmas do ensino médio-técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – 

campus Laranjal do Jari. A pesquisa-ação se dar por meio de um professor de língua materna o qual investiga as con-

cepções de leitura e produção textual de tais estudantes. As atividades aqui apresentadas neste trabalho trazem refle-

xões sobre a prática de ensino de língua portuguesa em oficinas de leitura e produção textual realizadas na institui-

ção, para tanto foram utilizados como incentivo à leitura dos clássicos da literatura brasileira. O objetivo previsto pa-

ra a pesquisa em andamento é verificar quais são as representações de escrita dos discentes e, nessa esteira, procura-

se adaptar as ações didáticas que colaborarão para uma nova visão de leitura, escrita e reescrita de textos produzidos 

pelos alunos. A metodologia para este trabalho orienta a pesquisa-ação e, portanto conduz a necessidade de transfor-
mação a partir do trabalho do professor com o grupo. Nesse sentido, valorizou-se a experiência vivida dentro e fora 

da escola pelos discentes, principalmente nas adaptações dos textos literários realizadas durante as aulas de produção 

textual e reescrita nas oficinas. Visando assim, à emancipação desses sujeitos, denominando-se tal atitude investiga-

tiva de pesquisa-ação crítica, mas que busca realizar novos conceitos que possam levar aos estudantes a repensar no-

vas concepções de leitura e produção textual por meio da reescrita de textos que tratam de temas contidos em obras 

literárias brasileiras. 

LETRAMENTO DIGITAL: INCLUSÃO E REFLEXÃO SOCIAL NOS AMBIENTES VIRTUAIS 

Sara Rodrigues de Queiroz (UESC) sara_rqueiroz@hotmail.com 

Reheniglei Rehem (UESC) 

 

O presente artigo tem como objetivo nortear alguns conceitos acerca do termo “letramento digital” e a sua 

contribuição no processo de inclusão social e digital. Assim sendo, uma pessoa incluída digitalmente não é aquela 
que exclusivamente usa a nova linguagem do mundo digital, mas que desfruta desse instrumento para melhorar as 

suas condições de vida. Nesse contexto, deve-se pensar em uma educação de qualidade e inclusiva, que possa prepa-

rar os alunos para interagir no meio social de forma consciente e autônoma, com um espírito crítico reflexivo, ou se-

ja, preparar o indivíduo para que ele não se deixe levar pelo excesso de informações midiáticas sem se pronunciar a 

respeito. Diante disso, será exposto aqui um relato acerca do projeto PIBID (Programa Institucional de bolsa de Ini-

ciação à Docência) cujo principal enfoque é o letramento digital e a escrita colaborativa. Utilizando como mola pro-

pulsora a temática da água, pretende-se, através dos ambientes virtuais, despertar no aluno a consciência sobre a va-

lorização da água para a vida humana, fazendo uso de gêneros textuais como poemas, músicas, textos informativos, 

clips, blogs e questionários. Além disso, temos a intenção de estimular a consciência dos alunos sobre as implicações 

sociais e culturais da falta de água na região nordeste do Brasil, por meio da análise de músicas e filmes sobre o te-

ma, tendo como culminância do projeto a produção de clips musicais. 

LETRAMENTO DO PROFESSOR EM FORMAÇÃO INICIAL: 

UMA REFLEXÃO DA GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

EM RELATÓRIOS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURAS PARAENSES 

Bruno Gomes Pereira (UFT) brunogomespereira_30@hotmail.com 

Wagner Rodrigues Silva (UFT) wagnerrodriguesilva@yahoo.com 

 

Trata-se de uma investigação a respeito das práticas de letramento de professores em formação inicial. Para 

tanto, objetivamos discutir como a linguística sistêmico-funcional nos ajuda a entender a construção da imagem do 

professor da educação básica (PEB) no gênero relatório de estágio, uma produção obrigatória ao final de estágios su-

pervisionados em licenciaturas. Situamos esta pesquisa no campo da linguística aplicada, devido ao aspecto inter e 

transdisciplinar com o qual problematiza o uso da linguagem em diferentes gêneros, e da análise crítica do discurso, 

tendo em vista sua proposta política e cultural da língua (FAIRCLOUGH, 2001; 2009). Como percurso textual-
discursivo, contemplamos as teorias da LSF em Halliday (1994; 2004) no que se refere à metafunção ideacional. 
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Como metodologia, adotamos a análise qualitativa de dados, optando pela técnica documental de pesquisa, tendo em 

vista que analisamos relatórios de estágio de diferentes licenciaturas do Pará. Enfatizaremos a metafunção ideacional, 

pois considera a oração um mecanismo de representação. Neste caso, lançamos mão do processo de transitividade, 

entendendo como esse mecanismo contribui para uma representação estigmatizada do PEB. Temos consciência de 
que o gênero abordado é uma produção onde o aluno-mestre relata experiências vividas no contexto escolar durante a 

execução da disciplina estágio supervisionado. Geralmente, o acadêmico, ao fazer um julgamento acerca da prática 

docente observada, é induzido a construir uma imagem negativa do PEB, pois é guiado pelo senso comum de discur-

sos pré-concebidos. A análise léxico-gramatical nos permite perceber essa construção por meio da descrição oracio-

nal dos enunciados do texto. 

LETRAMENTO LITERÁRIO: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA LÍNGUA LITERÁRIA 

Gilmar Ramos da Silva (UFT) gilmarsilva6@hotmail.com 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@mail.uft.edu.br 

 

Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a atuação docente em relação ao letramento literário. São 

apresentadas algumas concepções a respeito do objeto estético, das quais, segundo o autor, se originaram as princi-
pais posturas didáticas – entre as quais se encontram algumas posturas equivocadas – hoje presentes nas escolas, 

concernentes ao letramento literário. O artigo apresenta uma releitura destas posturas, apontando caminhos mais 

promissores para o trabalho com o literário na escola. 

LETRAMENTO: UM TEMA ENTRE VÁRIOS AUTORES 

Álvaro Vinícius de Moraes Barbosa Duarte (APS) alvarojbduarte@gmail.com 

 

Ao se escolher um tema para a construção de um ensaio, pensa-se, primeiramente, na relevância que a discus-

são sobre o tema pode ter e também nas conclusões a que se pode chegar no cruzamento das diferentes ideias e pon-

tos de vistas de autores que discutem sobre ele. Letramento é um desses temas em que há necessidade de aprofunda-

mento teórico e cruzamento de ideias que visem a esclarecer dúvidas teóricas e práticas que giram em torno do con-

ceito, ainda obscuro para algumas pessoas. Também nos parece interessante destacar a discordância sobre o letra-

mento entre os especialistas. Partindo dessa “indefinição” teórica, tentamos esclarecer o que Soares (1985, 1991, 
1995,1998, 2003), Tfouni (1998) e Kleiman (1995) entendem por “letramento”. Será que esse conceito se confunde 

em alguns momentos com o conceito de alfabetização? Que relação existe entre letramento e alfabetização? São pro-

cessos distintos e precisam ser diferenciados na prática do professor? A partir do cruzamento das ideias e seu estudo 

no percurso do tempo, podemos concluir que o conceito de letramento mudou, ampliou-se ou teve o seu nome altera-

do, no caso de “alfabetismo” e “letramento”, percebendo-se assim a evolução na produção do conhecimento científi-

co. Explicitamos também que o fenômeno de letramento envolve as habilidades de leitura e escrita, entendidas de 

maneira diferente a partir da dimensão que toma o letramento. De acordo com a dimensão individual, leitura e escrita 

são habilidades linguísticas e psicológicas, cada uma com suas especificidades. Já a dimensão social entende que es-

sas habilidades estão indissociavelmente atreladas ao contexto de uso. 

LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA PRÁTICA POSSÍVEL NO ENSINO MÉDIO 

Isaquia dos Santos Barros Franco (UFT) isaquia@bol.com.br 

 

Estudos sobre o modo como o ensino de literatura vem se configurando nas escolas de ensino médio têm de-

monstrado que o mesmo não vem sendo conduzido de maneira a levar o aluno a adquirir o letramento literário. Esses 

mesmos estudos apontam as causas dessa situação e ainda levantam questionamentos e sugestões acerca do que pode 

ser feito para reverter esse quadro, bem como apresentam encaminhamentos que podem ser adotados a fim de pro-

mover a leitura literária nessa etapa de escolaridade. Entretanto, apesar da produção vigente, que reflete as práticas 

de ensino de literatura, os avanços investigativos até os dias de hoje permanecem no âmbito da teoria. Percebe-se, na 

atualidade que as reflexões estão mais centradas nos problemas relativos à mediação da leitura do que na promoção 

dos livros. É nesse contexto que este trabalho se particulariza, na medida em que pretende refletir sobre essa questão 

e abrir caminhos para se pensar o letramento literário. Para tanto, apresenta uma sugestão de proposta didática basea-

da nos contos de Machado de Assis, tomando como referência o modelo de sequência expandida de Rildo Cosson 

(2006). 
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LIBERTADORES, LIBERTICIDAS: DEBATES SOBRE A LIBERDADE EM O IMPARCIAL 

Joelma Jesus Oliveira (UNEB) joba38@hotmail.com 

Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) conceicaoreis@ig.com.br 

 

A luta pela libertação dos escravizados na Bahia durou anos e contou com a colaboração de vários segmentos 

da sociedade. Foram muitas as investidas daqueles que eram explorados no trabalho servil na tentativa de mudança 

da sua condição. Na presente comunicação, pretende-se apresentar alguns aspectos do movimento abolicionista que 

ainda ecoaram 30 anos após a promulgação da Lei Áurea, a partir da leitura de “Libertadores, Liberticidas”, texto 

veiculado no periódico baiano O Imparcial. 

LÍNGUA E CARNAVAL: 

CANÇÕES CARNAVALESCAS E O LÉXICO POPULAR DO RECIFE NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Júlio Cesar de Melo Simões (IFPE) julio.simoescms@gmail.com 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) douglastavares@recife.ifpe.edu.br 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa no campo da história social da língua portuguesa em Per-
nambuco, no qual foi estudado um conjunto de canções de carnavais recifenses dos trinta primeiros anos do século 

XX e a presença de representações da oralidade não padrão e seu léxico. Para tanto, tomamos como referencial teóri-

co os trabalhos de Zumthor (1985) para um entendimento do fenômeno dos índices de oralidade no texto escrito. 

Também, temos Carvalho (1993) e Carvalho (2011) como ponto de partida a uma reflexão sobre os conceitos de lé-

xico e cultura. Ainda, tomamos Souza Barros (1985), Moura (1991), Rodrigues (1997) e Burke (2009) para a realiza-

ção de uma história social do fenômeno aqui estudado. Assim, esta pesquisa, um dos trabalhos desenvolvidos pelo 

Grupo de Estudos em História Social do Português de Pernambuco – IFPE Campus Recife, apresenta-se como mais 

uma contribuição nos estudos históricos da língua portuguesa do Brasil no geral e, particularmente, da língua portu-

guesa em Pernambuco e suas variedades populares ou não padrão. 

LÍNGUA MATERNA UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE 

Marcia Maria Lima Candido (UNIGRANRIO) marcia.maricosta@gmail.com 

Simone Fernandes do Nascimento Domingos (UNIGRANRIO) simonerio@ig.com.br 

 

Hoje, a demanda por aprender novas línguas tem aumentado consideravelmente e o mercado exige cada vez 

mais que o falante seja proficiente em uma segunda língua. Este trabalho tem por finalidade discutir objetivamente 

até que ponto a língua materna influencia no aprendizado de língua estrangeira e se este falante ao aprender uma se-

gunda língua perde sua identidade. O trabalho apresenta uma definição para língua materna e desenvolve a discussão 

de alguns conceitos e terminologias sobre identidade e língua estrangeira. A necessidade de saber vários idiomas é 

consequência de um mundo mais dinâmico e globalizado. As fronteiras estão cada vez menores e, por isso, os profis-

sionais precisam saber se comunicar eficientemente com outros povos e outros mercados. Dominar além da língua 

materna (adquirida quando criança) uma segunda língua, já é consideravelmente uma regra do mundo atual. Os cur-

sos de idiomas se multiplicam e a necessidade de se identificar as melhores formas de aprendizado cresce na mesma 

proporção. O estudo da língua materna tem sido foco de estudo de muitos educadores. Cada vez mais é possível ob-
servar professores de diferentes disciplinas envolvidos em atividades e projetos relacionados às diversidades linguís-

ticas, pois a presença de uma segunda língua é visível em nosso cotidiano. Vale ressaltar que a língua não é apenas 

um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimentos, mas um instrumento de poder. As reflexões desen-

volvidas neste artigo foram baseadas em estudos teóricos de Coracini (2010), Kato (2007), Marcos Bagno (2002, 

2011), Moita Lopes (1996) e Serrani (2010). 

LÍNGUA PORTUGUESA: VARIAÇÃO E ENSINO DA LÍNGUA MATERNA 

Gabriela Barreto de Oliveira (UFF) gabrielaboliveira@hotmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é abordar o lugar das variedades linguísticas no ensino da língua materna. Para tanto 

é necessário analisar como esse assunto é visto e tratado pelo professor em sala de aula. Por ser nossa intenção com 
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este estudo levantar questionamentos acerca do ensino da língua materna no Brasil e por vermos o livro como um re-

curso didático, um regulador ou um guia da atividade docente, decidimos pesquisar nele a aplicabilidade dos moder-

nos conceitos dialetológicos e sociolinguísticos no ensino do português, à luz dos ensinamentos de mestres renoma-

dos. No contexto da problematização levantada, pretender-se-á buscar resposta para algumas questões, com o suporte 
teórico da sociolinguística: O tema “variação linguística” tem sido trabalhado em sala de aula? O professor tem en-

contrado informações sobre a variação linguística nos livros didáticos que utiliza e acha suficiente o que tem encon-

trado? De que forma a variação está presente, como conteúdo, visto apenas em alguns bimestres de determinados 

anos de escolaridade ou em todos os anos de escolaridades? Inicialmente, nossos corpora serão compostos por ques-

tionários aplicados aos professores de língua portuguesa do 6º ao 9° ano do ensino fundamental e pelos materiais di-

dáticos por eles utilizados. As instituições escolhidas pertencem à rede municipal de Quissamã, que possui quatro 

unidades escolares com o segundo segmento do ensino fundamental. Serão elaborados questionários, os quais deve-

rão ser preenchidos pelo corpo docente da rede, com o objetivo de averiguar na prática como o tema das variantes 

linguísticas tem sido apresentado ao educando. Em suma, o presente trabalho pretende contribuir com o papel da es-

cola, de ampliar e aprofundar os conhecimentos do aluno acerca das variações linguísticas, para que ele seja capaz de 

utilizá-las de diferentes formas, de acordo com a exigência da situação. 

LINGUAGEM, CULTURA E PODER: 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA PRODUÇÃO TEXTUAL NO LIVRO DIDÁTICO 

Maria Helena da Silva Freitas (UNIGRANRIO) mahesi@ibest.com.br 

Jurema Rosa (UNIGRANRIO) 

 

O presente artigo é parte da pesquisa intitulada “Análise das atividades de produção textual no livro didático 

referente ao ensino médio”. Sua contribuição se justifica na medida em que nos ajuda a (re)pensar e (re)questionar o 

ensino da produção textual no livro didático sob o ponto de vista da linguagem enquanto interpretação da realidade 

falada ou escrita, entrelaçada as relações de cultura e poder. Ao considerarmos o contexto, para a compreensão e 

construção da coerência textual, associado a herança literária que codifica, reproduz e divulga os valores culturais 

dos grupos de poder, buscamos apoio nos estudos de Foucault (2011), Azevedo (1996), Koch (2007), Geertz (2008), 

Marcuschi (2010), Kleiman (2008) e Bakhtin (2006). Para a análise das estruturas textuais das atividades de produ-
ção da escrita utilizamos quatro coleções do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) adotados nas escolas pú-

blicas de São João de Meriti – RJ, nos quais encontramos a predominância do tipo textual narrativo, expositivo, in-

juntivo e argumentativo com ênfase no gênero textual entrevista, anúncio, relato pessoal e carta argumentativa. Esses 

gêneros textuais atuam como ferramentas nas relações sociais comunicativas entre locutor-texto-interlocutor, pois o 

uso da linguagem escrita identifica os indivíduos como pertencentes ou não a determinadas classes sociais. Concluí-

mos que é no texto que as relações entre escritor e leitor se efetuam, atuando como registro da oralidade, já que o uso 

dessas linguagens entre os indivíduos na sociedade leva o homem a registrar e perpetuar seu saber, adquirindo assim, 

novos saberes e com isso buscamos a possibilidade de novas reflexões em prol do aprimoramento do saber e do re-

conhecimento de que os sujeitos na sociedade interagem, usufruindo da sua cultura, do poder e da linguagem. 

LINGUAGEM E IDENTIDADE EM BREJO DOS CRIOULOS 

Diocles Igor Castro Pires Alves (UNIMONTES/PUC-MG) dioclesigor@yahoo.com.br 
Ana Cristina Santos Peixoto (UNIMONTES /PUC-MG) anacrisletras@yahoo.com.br 

Ramony Maria Silva Reis Oliveira (IFNMG/PUC-MG) 

 

Este trabalho busca evidenciar os discursos proferidos pelos “morenos” da comunidade quilombola de Brejo 

dos Crioulos, no Sertão das Gerais nas diversas situações de linguagem. Entendemos discurso a partir da escola fran-

cesa de análise do discurso que o vê como objeto histórico e ideológico que se produz socialmente por meio de mate-

rialidade específica – a língua – compreendida como prática social. A partir dessa concepção de discurso, esse traba-

lho tem como objetivo – investigar o real e o imaginário na construção da Identidade dos sujeitos quilombolas, 

(re)velar as questões que dizem respeito ao processo de (des)construção da identidade dos sujeitos pertencentes à 

comunidade quilombola de Brejo dos Crioulos. Para tal pensaremos real e imaginário como formações discursivas 

distintas que se aproximam e se duelam no processo enunciativo. Entendemos que o processo de construção e des-

construção desses sujeitos formam um círculo sem início nem fim. Pautamos esta investigação no entendimento de 
arquivo – como corpus experimental produzido pelos quilombolas (os discursos que revelam o que eles são em con-

trapartida com os discursos que revelam o que eles não são e na ilusão constitutiva do sujeito pensam ser). Resulta-

dos e conclusão: Os discursos exprimem uma memória coletiva nas quais os sujeitos (“morenos”) estão inscritos. A 

identidade foi lida, considerando o processo histórico de sua construção e através das formas como os sujeitos cons-
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troem e reconstroem a representação de si mesmos, a partir das relações que estabelecem dentro do próprio grupo, 

das relações externas e também a partir da forma como o grupo é visto pelos outros grupos e instituições que fazem 

parte do seu campo de relações. 

LINGUAGEM E LÉXICO: A CRIAÇÃO VOCABULAR 

NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO 

Márcia Suany Dias Cavalcante (UEMA) marciasuany@hotmail.com 

Karylleila dos Santos Andrade (UEMA) karylleila@gmail.com 

 

Na formação de enunciados, o indivíduo recorre, primeiramente, às palavras. São elas o recurso fundamental 

de que se dispõe para a materialização do pensamento. São elas que dão forma e sentido às representações do mundo. 

Sob a forma de signos, descortinam as possibilidades de dizeres. Portanto, o léxico funciona como um arquivo de 

unidades básicas para a construção dos enunciados. Constituinte de uma língua dinâmica, o léxico se condiciona ao 

saber linguístico de uma dada comunidade. Embora o uso que dele se faça seja, de certa forma, automático, muito há 

de se pensar sobre sua formação. É relevante indagar, especialmente, sobre como novas palavras adentram no reper-

tório de um determinado grupo. E, ainda, nos contextos formais de ensino, qual o tratamento dado a esse fenômeno. 
Assim, este trabalho investiga como as questões lexicais, como produtividade e criatividade lexical do indivíduo, são 

tratadas na escola, a partir de uma análise do livro didático que, em muitos casos, é o único material utilizado pelo 

aluno em seu processo de ensino-aprendizagem. Com isso, o presente estudo está voltado para uma reflexão da lín-

gua, podendo ser utilizado com finalidade didática, para que o olhar do professor seja aguçado para uma prática co-

nectada com as atuais questões, como o entendimento das razões do uso, da valoração, das escolhas, dos interesses e 

tantos outras que determinam a manifestação da linguagem. 

LINGUAGEM, MÚSICA E COGNIÇÃO 

Roger Vinícius da Silva Costa (PUC-MG) rogervsc@yahoo.com.br 

 

Nosso objeto de trabalho é a operação de categorização. Pretendemos enfocá-lo sob o prisma da contraposição 

entre linguagem e música. Interessa-nos abordá-las segundo a orientação científica denominada “perspectiva de pri-

meira pessoa”. Concebemos a capacidade linguística tal como a define a biolinguística. O conceito de música como 
capacidade musical, porém, é um dos entraves ao sucesso da mencionada contraposição, que recebe olhares ramifi-

cados ao longo de uma literatura multidisciplinar, na qual identificamos algumas lacunas teórico-metodológicas, den-

tre elas a dispersão conceitual relativa à definição de capacidade musical. Não obstante, formulamos a seguinte per-

gunta: “Especificamente quanto à percepção auditiva, os traços intensidade, duração e acento são primitivos da capa-

cidade linguística e da capacidade musical?” (intensidade representa o contínuo grave-agudo; duração, longo-breve; 

e acento, forte-fraco). Para obter uma primeira definição do objeto e, com isso, refinar a pergunta e o método de cole-

ta/análise de dados, realizamos um pequeno estudo-piloto. Os dados sugerem que intensidade, duração e acento cons-

tituem não só a categorização de estímulos linguísticos e musicais, como também de outros, tecnicamente não per-

tencentes a algum desses tipos, como é o caso de um urro. Embora nossa pesquisa ainda dependa de uma investiga-

ção mais controlada que o referido estudo, os dados sugerem duas novas hipóteses: i) a contraposição capacidade 

linguística – capacidade musical deveria ser expandida para além das restrições conceituais a que ambas correspon-
dem, de modo a contemplar a categorização de estímulos que são, ao mesmo tempo, não linguísticos e não musicais, 

como urro, grito, choro etc.; e ii) a distinção linguístico / não linguístico, musical / não musical seria puramente epis-

temológica, e não biologicamente necessária ao organismo. 

LINGUAGEM ORAL CULTA: UMA DAS CONSEQUÊNCIAS DE UM ALTO NÍVEL DE LETRAMENTO 

José Mario Botelho (UERJ) botelho_mario@hotmail.com 

 

A partir da concepção de que oralidade e escrita são duas práticas sociais sobre serem modalidades de uma 

dada língua, somos da opinião que tais fenômenos se entrecruzam e se completam, embora apresentem cada uma por 

si características particulares. Por isso, a evolução de uma se relaciona com a prática efetiva da outra, sendo ambas as 

atividades comumente desenvolvidas em sociedades modernas. Observamos que, diferentemente dos esquemas pro-

postos por Kato (1987) e Terzi (1995), dá-se uma relação cíclica entre a fala pós-letramento e a escrita pós-

letramento, considerando que esta exerce influência sobre aquela e vice-versa. Podemos, portanto, perceber efeitos 
do letramento na fala do usuário proficiente, já que constatamos que, nos diversos estágios do uso da língua, as lin-

mailto:marciasuany@hotmail.com
mailto:karylleila@gmail.com
mailto:rogervsc@yahoo.com.br
mailto:botelho_mario@hotmail.com


 110 Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos  

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013. 

guagens oral e escrita influenciam uma à outra, o que torna seus produtos efetivamente semelhantes (BOTELHO, 

2012). Daí, concluirmos que, num alto grau de influências mútuas ou num estágio avançado do ciclo de simulações 

contínuas, dá-se um alto grau de letramento, que se caracteriza pelo uso de uma linguagem oral culta. Contudo, tal 

oralidade culta não constitui propriamente a norma padrão da língua, que se refere especialmente à linguagem escri-
ta. 

LINGUAGENS EM DIÁLOGO NO ENSINO DA CULTURA E DA HISTÓRIA AFRICANAS 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM) mariamiranda@globo.com 

 

A pesquisa sobre a cultura e a história dos povos africanos são preocupações hoje das universidades brasilei-

ras e das autoridades governamentais. Os estudos das literaturas africanas, iniciados no Brasil no início dos anos 80, 

têm contribuído de forma decisiva para a formação de profissionais com uma visão mais ampla no que tange aos 

contributos culturais dos africanos à identidade brasileira. A Lei 10.639/03 prevê o ensino da história e da cultura 

africanas e afro-brasileira nos variados níveis de ensino do Brasil. Tendo em vista isso, faz-se necessário pensar no 

ensino de tais conteúdos de maneira que eles possam também contribuir com a melhoria da Escola Básica. O presen-

te estudo buscará refletir sobre a representação social e cultural do "tambor", instrumento de percussão emblemático 
na África (e no Brasil), em textos das literaturas africanas de língua portuguesa, a partir de narrativas curtas como a 

“A indústria de tambores”, da escritora cabo verdiana, Dina Salústio e “Chigubo”, do autor moçambicano, José Cra-

veirinha.  

LINGUÍSTICA DA INTERNET 

Tania Gastao Saliés (UERJ) tanias.salies@gmail.com 

Tania Granja Shepherd (UFRJ) tania.shepherd@terra.com.br 

 

A internet é um mundo gigantesco a ser explorado. Ela engloba mais de mil línguas (e o português é uma das 

mais usadas, atrás somente do inglês, do chinês, do espanhol e do japonês); um sem-número de pessoas atuando so-

cial e culturalmente; uma infinidade de textos de diversas naturezas que criam novas possibilidades de interação. O 

que dizer do internetês, por exemplo? Trata-se de um assunto de que muito se fala, mas sobre o qual pouco se conhe-

ce. Que área de conhecimento analisaria o discurso dos blogs? Ou discutiria as vozes presentes na internet e as iden-
tidades nela projetadas discursivamente? Será que os instrumentos descritivos e metodológicos disponibilizados para 

análise da comunicação face a face proveem adequação explanatória para o que acontece na interação em mídia digi-

tal? E conceitos teóricos, como piso conversacional, sincronia, diacronia, fluxo de tópico, dão conta dos processos de 

construção de sentido na comunicação mediada por computador (CMC)? A linguística não poderia ignorar esse es-

paço. A obra Linguística da Internet aborda essas questões, ao examinar o uso da linguagem em meios digitais, as-

sim como questões teóricas e metodológicas prementes, em face do desafio oferecido pela internet e pelo internetês. 

Nessa tarefa, alinha-se a David Crystal, que contribui para o volume, e propõe não uma linguística atuando na inter-

net, mas uma internet com uma linguística própria que dê conta da crescente produção discursiva digital em língua 

portuguesa. 

LITERATURA E CINEMA 

Eleazar Diniz dos Santos (FAMA) eleazardiniz@terra.com.br 

 

Imagem e palavra são coisas completamente distintas. Por mais que se queira, nem sempre é possível ser fiel à 

obra literária. Por outro lado, o cineasta pode pretender uma leitura diferente do texto que adapta. Isto, entretanto, 

nunca impediu que praticamente todos os grandes textos narrativos fossem transformados em filmes. Alguns direto-

res, como Polanski, por exemplo, procuram e conseguem, em certa medida, aproximar-se, ao máximo do texto origi-

nal, como em Tess of the D’Ubervilles. Outros, como Visconti, em O Leopardo, termina o filme com o Leopardo in-

do para casa, abandonando situações posteriores existentes no livro. Já em Morte em Veneza, começa o filme com a 

viagem de Aschenbach, sem, no entanto, mencionar o motivo que o levou a empreendê-la, como Thomas Mann fez 

na novela. Carlos Carrera traz para o ano de 2002 e para o México a ação de O Crime do Padre Amaro, possivelmen-

te para manter a força de crítica social existente no livro de Eça de Queiroz. Buñuel adapta livremente O Morro dos 

Ventos Uivantes, de Emily Bronte, trocando inclusive o nome de Heathcliff para Alexandro. O diálogo entre cinema 

e literatura, respeitando suas especificidades, apresenta, portanto, inúmeras possibilidades. Esse trabalho procura dis-
cutir esses impasses. 
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LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

UMA ÁREA DE INVESTIGAÇÃO DA LÍNGUÍSTICA APLICADA 

Mônica Saad Madeira (UNIG) monica.saad@bol.com.br 

Simony Ricci Coelho (UNIG) simonyricci@hotmail.com 

 

Este artigo propõe uma reflexão à respeito dos livros didáticos de língua portuguesa enquanto objeto de inves-

tigação da linguística aplicada. Primeiramente, far-se-á uma breve passagem histórica sobre o livro didático. Sendo 

este o instrumento mais utilizado pelo professor em sala de aula. Em seguida, de forma panorâmica, discutirá a lin-

guagem como prática social em linguística aplicada. O presente estudo poderá contribuir nas áreas de: linguística, 

linguística aplicada e educação. A abordagem de questões pertinentes à língua e à leitura exige do pesquisador um 

estudo de caráter interdisciplinar, tornando imperativa a convocação destas e outras diferentes áreas do conhecimen-

to. Como diz Koch (2007): “O contexto, portanto, é indispensável para a compreensão e, desse modo, para a constru-

ção da coerência textual.” Partindo disso, ressalta-se a importância das experiências vividas pelos alunos e princi-

palmente o que levam para a sala de aula, pois várias vezes o seu contexto se distancia do texto estudado nos livros 

didáticos ou até mesmo, os produzidos na escola. A realidade do corpo discente torna-se muito aquém dos muros es-
colares. Com o advento da informática, surgiu a linguagem digital, que possibilita armazenar e transmitir uma vasta 

diversidade de informações em meios eletrônicos. Portanto, o que se destaca com a evolução tecnológica é o “mun-

do” que se abre para a comunicação e a partir disso as formas de gêneros textuais que surgem com a mesma veloci-

dade. O professor poderá propor diversos trabalhos com gêneros textuais, saindo assim da rotina da sala de aula. 

MAGRO, ESQUÁLIDO, ENGELHADO E OUTROS QUALIFICATIVOS: 

UM ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO EM TEXTOS DE IMPRENSA DO SÉCULO XX 

Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) conceicaoreis@ig.com.br 

 

É fato incontestável que uma língua só existe dentro de uma cultura. E assim entendendo-a, podemos afirmar 

que a língua, dentre outras coisas, registra e acumula as aquisições culturais; pereniza fatos e dados que o tempo e as 

mudanças estruturais impõem à vida da sociedade; assegura a continuidade do conhecimento e avança e recua no 

tempo; espelha a vida do povo; é meio das manifestações culturais; retrata as influências pelas quais passam os gru-
pos humanos; traduz as ansiedades que assinalam as diferentes épocas; evidencia as tendências que marcam cada 

momento; fornece, sempre e em qualquer época, elementos para uma leitura da sociedade. O léxico de uma língua 

natural é o subsistema da língua responsável pela organização da experiência do povo que a fala. Portanto, estudar o 

léxico de uma comunidade linguística é adentrar no acervo do saber vocabular desvendando aspectos de sua cosmo-

visão reveladores de valores, de crenças, de hábitos e de costumes sociais, linguísticos e culturais. Na presente co-

municação, objetiva-se apresentar aspectos culturais da sociedade baiana a partir de um estudo do vocabulário reali-

zado em textos resgatados de periódicos que circularam na Bahia durante o século XIX e início do século XX. 

MANUSCRITOS AUTÓGRAFOS DE PEDAÇOS DE VIDA: 

LEITURA FILOLÓGICA DA OBRA DE MADY CRUSOÉ 

Ionã Carqueijo Scarante (UFBA/IF BAIANO) ionascarante@hotmail.com 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

O presente estudo é fruto de pesquisas realizadas para a tese de doutoramento, que será desenvolvida no Pro-

grama de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, sob orientação da Profa. Dra. 

Rosa Borges, a partir do estudo crítico de alguns dos manuscritos da obra Pedaços de Vida da escritora baiana Mady 

Crusoé (1913-1997), pertencente ao seu arquivo particular, localizado na sua residência, em Nazaré, cidade situada 

no Recôncavo Baiano. Pretende-se investigar o processo de criação da autora, examinando as marcas de manipulação 

autógrafa. O trabalho que se realiza permite compreender o movimento dos textos que compõem seu livro Pedaços 

de Vida, nas idas e vindas da sua escrita, colocando em evidência o trabalho da escritora, que a cada rasura deixa pis-

tas para o crítico interpretar. Desse modo, trilham-se os caminhos da filologia e da crítica genética, com o intento de 

desenvolver um estudo crítico-genético. 
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MARCAS E RASTROS DA RETÓRICA APOFÁTICA 

NA LÍRICA ERÓTICO-AMOROSA DE HILDA HILST 

Cleide Maria de Oliveira (PUC/Rio) cleideoliva@yahoo.com.br 

 

A comunicação pretende apontar e analisar, na lírica de Hilda Hilst, a recorrência de procedimentos estilísti-

cos e discursivos próprios da teologia apofática para a nomeação de Deus, procedimentos que, em Hilda Hilst, assu-

mem a forma de uma erótica vicária onde o humano desejo será alimento para a fome de Deus. O corpus selecionado 

para análise inclui os livros Poemas malditos, gozosos e devotos (1984), Sobre Tua Grande Face (1986) e Cantares 

do Sem Nome e de Partidas (1995), onde a presença da retórica apofática se mostra bastante significativa. 

MARCAS CULTURAIS NORDESTINAS 

NO ATLAS TOPONÍMICO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL BRASILEIRA 

Alexandre Melo de Sousa (UFAC) alexlinguista@gmail.com 

 

Sabe-se, também, que a análise da cultura e do conjunto de valores de uma sociedade exige, precipuamente, 

um estudo centrado na língua – já que por meio dela que são revelados os pensamentos e os costumes dos diferentes 
grupos humanos. A língua “traduz toda uma cultura, traduz todo um universo peculiar com suas implicações psicoló-

gicas e filosóficas que é preciso alcançar para enriquecimento da experiência” (BORBA, 1984, p. 07). A toponímia – 

um dos ramos da onomástica que trata do estudo dos nomes próprios de acidentes geográficos físicos e humanos – 

mostra que, através do levantamento, da classificação e da análise dos topônimos, é possível recuperar características 

sócio-histórico-culturais e/ou físico-geográficos que, possivelmente, motivaram o denominador no ato do batismo de 

um determinado espaço geográfico. Além disso, possibilita identificar estratos linguísticos de outros grupos étnicos. 

Assim, o topônimo assume valores que transcendem a função identificador a, simplesmente. Diante dessas conside-

rações, no presente objetivamos discutir alguns aspectos referentes à toponímia acreanas, num enfoque etnolinguísti-

co, priorizando investigar as marcas da cultura nordestina que possivelmente estejam refletidas nos topônimos sele-

cionado no banco de dados do Projeto Atlas Toponímico da Amazônia Ocidental Brasileira (Projeto ATAOB). Essa 

escolha não é fortuita, uma vez que a história da formação acreana revela, como um de seus principais personagens, 

o grupo humano (a maior parte proveniente do Ceará) nordestino, que chegou ao território para trabalhar na extração 
do látex, favorecendo a formação dos seringais, do Estado e da própria cultura do lugar. Por se tratar de um resultado 

parcial do projeto maior, tomaremos como áreas selecionadas os municípios de Feijó, Rio Branco, Tarauacá e Xapu-

ri. Desses municípios, destacaremos os topônimos relacionados aos seringais, às colocações, aos rios e aos igarapés – 

dados extraídos de cartas topográficas oficiais. 

MARCEL PROUST E O TEMA DA CONVERSAÇÃO NOS CADERNOS DE ESBOÇOS 

Guilherme Ignácio da Silva (UNIFESP) guiproust@yahoo.com 

 

Elementos constitutivos das práticas letradas no Antigo Regime francês, a conversação cortês e o “esprit” são 

desqualificados por um escritor do século XX como Marcel Proust, que a eles opõe a verdadeira experiência de cria-

ção literária associada a um indivíduo só. A palestra apresenta, num primeiro momento, definições e exemplos do 

que seria o “esprit” na tradição da conversação cortês francesa, para, em seguida, mostrar como Proust trabalhou na 
criação do “esprit” da família dos Guermantes em seus cadernos de esboços e como o contato do narrador do livro 

com a conversação nesse salão aristocrático representa uma nova fase em sua ascese literária. 

MARE ET NAUTA: 

IMAGENS METAFÓRICAS NA POÉTICA CLÁSSICA E NA LUSO-BRASILEIRA 

Ivone da Silva Rebello (SEEDUC-RJ) ivonerebello@yahoo.com.br 

Eliana da Cunha Lopes (SEEDUC-RJ) elianalatim@yahoo.com.br 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar um corpus mínimo de poemas de diferentes épocas e autores, 

tomando-se por fio condutor a metáfora do mar, procurando, desse modo, descrever, analisar e interpretar o trata-

mento dado à temática marítima na poética clássica e na luso-brasileira. Evocamos quem primeiro pensou a metáfora 

em termos sistemáticos – Aristóteles (século IV a.C.) –, que a define como “a transposição do nome de uma coisa pa-
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ra outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie a espécie, ou por via da 

analogia” (XXI, p. 332). Partindo do estudo sobre as imagens metafóricas do mar, busca-se descrever e interpretar as 

metáforas marítimas que condicionam a linguagem poética, além de potencializar as impressões e a expressão poéti-

ca. Conforme Jacques Derrida (1973, p. 330), “a linguagem é originariamente metafórica. A metáfora é o traço que 
reporta a língua à sua origem. Épica ou lírica, relato ou canto, a fala arcaica é necessariamente poética. A poesia, 

primeira forma de literatura, é de essência metafórica”. Singrar os mares, viver aventuras e perigos nesta “imensa ex-

tensão de água salgada”, neste espaço fantástico, misterioso, mutável e belo, espaço de meditação, sempre se consti-

tuiu topos literário e um lugar complexo em qualquer poema, o qual tem desafiado estudiosos e críticos da literatura. 

Enfim, de qualquer modo, as expressões metafóricas do mar e a sua descrição refletem a intenção do poeta em mani-

festar a sua emoção, a sua maneira de ver e avaliar os fatos, os acontecimentos à sua volta, como também estabelecer 

um juízo de valor acerca de tudo. O mar, com seus mistérios e simbolismos, sempre foi um espaço propício a refle-

xões poéticas. 

MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUAS E AS TICS: QUESTÕES PARA ANÁLISE 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) professorvilaca@gmail.com 

 

Este trabalho discute aspectos de avaliação de materiais didáticos de línguas com foco nas demandas, possibi-

lidades e desafios apresentados pelas tecnologias de informação e comunicação. No foco da discussão, estão os livros 

didáticos de línguas, a ferramenta pedagógica mais popular nas salas de aula. O trabalho tratará de conceitos como 

materiais didáticos, materiais digitais, cibercultura e letramento digital. Podemos encontrar na literatura estudos com 

critérios de análise e avaliação de livros didáticos. No entanto, os avanços tecnológicos demandam novas questões 

que não devem ser ignoradas na análise dos livros didáticos. Encontramos discussões sobre nativos digitais, educa-

ção 2.0, letramentos múltiplos, mas ainda são poucas as discussões sobre os materiais didáticos neste cenário. 

MATERIAIS DIDÁTICOS E CRÍTICA TEXTUAL: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DO PIBID/UFS 

Sandro Marcio Drumond Alves (UFS) smda@oi.com.br 

 

No Brasil atual, atravessamos um momento em que as políticas públicas governamentais de viés educativo es-

tão bastante preocupadas com a qualidade dos materiais didáticos e com o conteúdo que está vinculado neles. Dessa 
forma, uma ciência como a crítica textual passa a ocupar um lugar de significativa importância nos estudos textuais 

dirigidos para o ensino de língua estrangeira e língua materna (DRUMOND & RODRIGUES, 2012). Esse fato se 

deve ao conhecimento de que a presença de textos (não só escritos) é imperativa nos livros didáticos. No entanto, em 

termos de pesquisas desenvolvidas, os trabalhos dirigidos à investigação da fidedignidade e seus desdobramentos 

neste suporte ainda não são expressivos (CAMBRAIA, 2012). Do mesmo modo, pode-se verificar que as modifica-

ções de várias tipologias sofridas pelo texto alteram significativamente questões relacionadas à sua leitura e entendi-

mento (MOREIRA, 2010; MENDES, 1986). Assim sendo, nossa proposta de trabalho apresentará, inicialmente, os 

resultados das atividades do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) da área de espanhol, realizado na Universi-

dade Federal de Sergipe (UFS) que estão vinculadas à elaboração do processo de cotejo (collatio) de textos perten-

centes à coleção de livros didáticos de espanhol como língua estrangeira (E/LE) intitulada “El arte de leer”, aprovado 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Depois dessa análise prévia, foram propostas atividades com-
plementares de sala de aula (RICHTER, 2005), de cunho intercultural (PARAQUETT, 2005, 2007; MENDES, 2003) 

que privilegiam o letramento em língua espanhola e desenvolvam de modo significativo a compreensão escrita, com 

base nas lacunas informacionais deixadas pela edição presente no corpus, e nas indicações nas Orientações Curricu-

lares para o Ensino Médio (OCEM), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e nas disposições estabelecidas 

no edital do PNLD e no Guia de Livros do PNLD,.  

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS SURDOS: ANÁLISE DE LIVRO DIGITAL 

Vanessa Gomes Teixeira (UERJ) vanessa_gomesteixeira@hotmail.com 

Priscila Costa Lemos Barbosa (UERJ) 

 

Apesar da preocupação atual do campo educacional em elaborar e adaptar materiais didáticos que possam in-

cluir a comunidade surda, é necessário enfatizar que, na área de surdez, ainda há muito a se fazer, já que os surdos 

necessitam de um ensino especializado que respeite suas especificidades. Tomlinson e Masuhara (2005) explicam 
que o material didático deve ser pautado em critérios como clareza nas instruções, adequação dos textos e poder mo-
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tivador; que os exercícios devem seguir princípios que sustentem práticas em sala de aula, envolvendo interações e 

comunicações significativas, tendo conteúdo relevante, utilizando habilidades linguísticas e estimulando o uso criati-

vo da língua. A avaliação desses critérios é fundamental para a adequação do material ao contexto, por levar em con-

ta as particularidades de um grupo e por ajudar o professor a buscar princípios que o ajudem a desenvolver materiais 
para suas aulas. Nesse contexto, nosso objetivo é apresentar critérios de avaliação para materiais didáticos e analisar 

a unidade intitulada “Arte do livro digital em língua brasileira de sinais”, anexo à coleção do “Projeto Pitanguá”, vol-

tado para o ensino de português para alunos surdos e ouvintes do 5º ano do ensino fundamental. A tradução da cole-

ção, desenvolvida pela Editora Arara Azul, visou à criação de livros digitais bilíngues, totalizando vinte volumes tra-

duzidos para a língua de sinais, abrangendo as matérias de português, matemática, história, geografia e ciências nos 

quatro anos iniciais do ensino fundamental I. A partir da análise de como os conteúdos são apresentados na primeira 

lição do material didático em questão e do estudo sobre essa temática, esperamos que a pesquisa nos apresente cami-

nhos para a melhora da prática docente e facilite o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa para alu-

nos surdos. 

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS SURDOS: 

ANÁLISE DA TRADUÇÃO PARA LIBRAS DE LIVROS 

Priscila Costa Lemos Barbosa (UERJ) priscila.c.l.barbosa@gmail.com 

Vanessa Gomes Teixeira (UERJ) vanessa_gomesteixeira@hotmail.com 

 

Apesar da preocupação atual do campo educacional em elaborar e adaptar materiais didáticos que possam in-

cluir a comunidade surda, é necessário enfatizar que, na área de surdez, ainda há muito a se fazer, já que os surdos 

necessitam de um ensino especializado que respeite suas especificidades. Autores, como Tomlinson & Masuhara 

(2005), explicam que o material didático deve ser pautado em critérios, como clareza em suas instruções, adequação 

dos textos e poder motivador. Além disso, os exercícios devem seguir princípios que sustentam práticas em sala de 

aula: envolver interações e comunicações significativas, ter conteúdo relevante, utilizar habilidades linguísticas e es-

timular o uso criativo da língua. Com isso, a avaliação desses critérios é fundamental para a reflexão da adequação 

do material a determinado contexto, não só por levar em conta as particularidades de um grupo, mas, principalmente, 

por ajudar o professor a buscar princípios que o auxiliem desenvolver materiais para suas aulas. Nesse contexto, o 
presente trabalho tem como objetivo apresentar critérios de avaliação para materiais didáticos e analisar a unidade 1, 

intitulada Arte do Livro Digital em Língua Brasileira de Sinais, anexo à coleção do Projeto Pitanguá, voltado para o 

ensino de português para alunos surdos e ouvintes do 5º ano do ensino fundamental. A tradução da coleção Pitanguá, 

desenvolvida pela editora Arara Azul em 2007, visou a criação de livros digitais bilíngues, totalizando vinte volumes 

traduzidos para língua de sinais, que abrangem as matérias de português, matemática, história, geografia e ciências 

nos quatro anos iniciais do ensino fundamental I. A partir da análise de como os conteúdos são apresentados na pri-

meira lição do material didático em questão e do estudo sobre essa temática, esperamos que a pesquisa nos apresente 

caminhos para a melhora da prática docente e facilite o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa para 

alunos surdos. 

MAXADO NORDESTINO: VIDA, OBRAS DE UM CORDELISTA DESLOCADO NA DÉCADA DE 70 

Roberto dos Reis Cruz (UEFS) roberttreis2012@yahoo.com.br 
Benedito José de Araújo Veiga (UEFS) 

 

Franklin Maxado é um dos cordelistas contemporâneos indicado nas universidades, pesquisadores e leitores 

da literatura de cordel. Além de versar e imprimir sobre diversas temáticas nos folhetos, o autor é um poeta engajado 

no assunto pela publicação de livros teóricos do gênero. Com dois títulos acadêmicos, um em direito, outro em jorna-

lismo, Maxado assume a profissão de poeta pelo amor à arte de registrar nos seus versos elementos da cultura, da ca-

poeira, das manifestações artísticas da região de Feira de Santana e do Nordeste, alcançando sucesso e repercussão 

nacional e internacional. O presente texto se apoia em uma entrevista concedida e publicada na VERBO21 Revista 

Digital de Literatura e Cultura pelo entrevistador Lima Trindade sobre a literatura de cordel e o período em que o 

poeta feirense Franklin Maxado viveu em São Paulo, possibilitando-lhe relatar a sua experiência através da memória 

vivida de fatos marcantes de sua vida literária baiana. 
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ME SEGURA QUE EU VOU DAR UM VOTO: AUTOR E CENSOR NAS TRAMAS DO TEXTO TETRAL 

Hugo Leonardo Pires Correia (UFBA) hugopcorreia@hotmail.com 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) 

 

O Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, é marcado historicamente pelo Regime Militar. Nesse período, o Es-

tado, através da repressão, censurava os textos que teciam críticas ao Estado e às instituições e que destoavam do 

discurso conservador que estava posto. O teatro era um dos alvos dessa repressão, as peças antes de serem encenadas 

tinham os seus roteiros enviados para a Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP) do Departamento de Poli-

cia Federal (DPF), onde o censor, lastreado pela legislação vigente, fazia a censura ao texto, através de pareceres que 

indicavam cortes ou a proibição de certas cenas ou palavras ou do texto completo. Dentre as obras encenadas nessa 

época, cabe destacar a peça Me segura que eu vou dar um voto, de Benvindo Siqueira, dramaturgo mineiro que, atu-

almente, reside no Rio de Janeiro, mas que teve uma atuação intensa na Bahia nos anos em que o Brasil viveu sob a 

Ditadura Militar. O texto faz uma crítica, através de uma linguagem cômica, à Ditadura, à sociedade, aos políticos e 

aos partidos políticos da Bahia e do Brasil, no momento de abertura política. Essa peça sofreu diversas intervenções 

de diferentes atores sociais em momentos distintos: autor, censores. Desse modo, objetivamos, a partir do dossiê da 
peça, desenvolver um estudo da tradição textual na expectativa de compreender o processo de transmissão do texto, 

considerando as marcas que se apresentam na construção do tecido textual de Me segura que eu vou dar um voto. Pa-

ra o tratamento teórico-metodológico do texto em questão, no campo dos estudos filológicos, conciliam-se as críticas 

textual e sociológica. 

MEDIAÇÃO DE LEITURA E INTERAÇÃO EM ESPAÇOS ALTERNATIVOS 

Iran Pitthan (UFF) irannp@hotmail.com 

 

Sempre se constatou o efeito de qualquer tipo de narrativa, principalmente do ponto de vista psicológico: mi-

tos, lendas e “causos” sempre funcionaram como gatilho do imaginário, permitindo os caminhos da subjetividade e 

da fantasia. Histórias simples podem ser lidas/entendidas como puro deleite e como espaço para a liberdade, quando 

se pode pensar e decidir por si. H. R. Jauss diz que a leitura sempre será tanto libertação de alguma coisa quanto li-

bertação para alguma coisa. Para Vincent Jouve, ler é uma viagem, uma entrada insólita em outra dimensão que, na 
maioria das vezes, enriquece a experiência: o leitor deixa a realidade e adentra o universo fictício. Quando se retorna 

ao real, está nutrido da ficção. A importância de práticas leitoras, em círculos de leitura, pode ser uma contagiante 

forma de partilhar imagens e pensamentos, suscitados por histórias, especialmente para aqueles que pouco ou ne-

nhum contato têm com o livro e o processo de narração. Essa mobilização permite inclusão e ousadia num círculo 

que pode se abrir para novos leitores/narradores, novas vozes, novos ritmos, novas ousadias. Deixar de ser mero ou-

vinte para se tornar construtor de sentidos e desenvolver a capacidade de ouvir seus próprios sentidos/sentimentos 

adormecidos, suas dores silenciadas, suas experiências não compartilhadas ajuda a desenvolver a consciência do es-

paço e do direito do outro: direito à palavra, à troca, à comunhão com o diferente como possível desdobramento de 

saberes. Este trabalho discute a capacidade de despertar a capacidade leitora e narradora, a partir da mediação e da 

interação, em espaços alternativos como asilos, hospitais, orfanatos, empresas, praças, praias, campos de futebol en-

tre outros. 

MEMÓRIA, HISTORIA E SOCIEDADE: 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS NA NARRATIVA 

DE JOSÉ LINS DO REGO NO ROMANCE FOGO MORTO 

Gleide Conceição de Jesus (UEFS) meninadasletra.uefs@hotmail.com 

Maria Fernanda Arcanjo de Almeida (UEFS) nandaarcanjo8@gmail.com 

 

Fogo Morto, décimo romance e obra-prima de José Lins do Rego, que soube conciliar as suas vivencias de in-

fante de engenho e adolescente a sua admirável aptidão para narrar histórias, numa linguagem líquida, solta, livre e 

popular. A obra expõe o processo de transformações sociais no Nordeste brasileiro, do Segundo Reinado às primeiras 

décadas do século XX. Apesar de sua composição literária sólida, Fogo Morto é um documento sociológico, que re-

trata o Nordeste e as oligarquias dos senhores de engenho, ameaçadas com a chegada do capital oriundo da industria-

lização. São engenhos de “fogo morto”, onde decai o patriarcalismo com suas tragédias humanas. A trama é a ex-
pressão da cultura da casa grande e da senzala com as consequências sociais do relacionamento de um com o outro. 

Mostra as intempéries vividas pelos nordestinos, o esteta manifesta a tendência regionalista de nossa literatura e fic-
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ção entre 1930 e 1945. Este trabalho versa sobre os elementos construtivos de José Lins do Rego em Fogo Morto, 

subsídios de caráter histórico, memorial e social, ao usar essas estratégias, cria uma narrativa carregada de inferên-

cias acerca do declínio dos engenhos no Nordeste, retratando profundamente o período de transformações econômi-

cas, sociais e políticas vivenciadas no início do século XX, e transpondo para a literatura o imaginário do povo nor-
destino preservado nos romances cantados, narrativas orais e a literatura de cordel. Podemos observar o compromis-

so regionalista do autor, sobretudo de âmbito popular, justamente a linguagem popular da Paraíba, mantida em sua 

autenticidade regional. Agora, a linguagem dos vates populares, disseminada com uma cadência narrativa mais clás-

sica. O ritmo fraseológico recria a mais antiga tradição dos contadores de histórias. 

MEMÓRIA ORAL E O NOMES DE LUGARES 

DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO TOCANTINS 

Karylleila dos Santos Andrade (UFT) karylleila@gmail.com 

 

Esta pesquisa consiste no estudo dos nomes das comunidades remanescentes de quilombolas do Tocantins 

com foco nos estudos onomásticos e nas práticas culturais e históricas, considerando que todo grupo tem um saber 

cumulativo de si proveniente da memória, e que a cultura é determinada pelo uso que esse grupo faz de sua própria 
memória. A memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva (HALBWACHS, 1990). Assim, to-

das as lembranças são formadas no interior de um grupo. Quando nomeamos pessoas, coisas, lugares, todos em si 

carregam as nossas experiências e emoções, guardam e refletem lembranças de um tempo, de uma vida, da cosmovi-

são de um grupo ou de um indivíduo. O nome e o significado de lugares são essenciais para a cristalização da identi-

dade de um grupo, pois “reforçam fortemente as sugestões de identidade ou de estrutura que podem estar latentes na 

própria forma física” (LYNCH, 1997, p. 120). Deste modo, os topônimos traduzem simbolismo, história, memória, 

identidade e peculiaridades naturais de uma dada comunidade, região, país, continente. O estudo da toponímia pode 

traduzir o modus vivendi de um grupo ou responder a outros interesses. Na geografia, a toponímia pode dar informa-

ções relevantes sobre vários aspectos: relevo, flora, fauna etc.; auxiliar na delimitação da separação entre duas zonas 

geográficas, e fonte de informação para historiadores, antropólogos, biólogos, botânicos e outros pesquisadores. À 

linguística, permite estudar a evolução fonética, a etimologia, os aspectos morfossintáticos e semântico-lexicais. 

Considerando a formação dos topônimos e observando que toponímia e antroponímia são corresponsáveis pela pre-
servação dos fatos culturais em determinado espaço-temporal, funcionando com retentoras da memória de um grupo, 

Dick (1999) ensina que elas podem se inscrever no campo da terminologia e da socioterminologia. 

MEMÓRIAS QUE PLANTAM E COLHEM: NOTAS SOBRE O LÉXICO DO PORTUGUÊS EM GOIÁS 

Maria Helena de Paula (UFG) mhpcat@gmail.com 

 

O modo de plantar, cultivar e colher é uma das práticas culturais mais antigas da humanidade porque se refere 

a práticas de sobrevivências de grande parte dos povos de todo o mundo. É sabido que as relações humanas de cada 

dia, desde os tempos mais remotos, tecem sentidos e categorias de saberes que, nas interações sociais, demandam por 

nomeações para a efetiva comunicação. O conjunto ordenado das nomeações e seus sentidos, coletivamente aceito e 

repassado ao longo das gerações, é, grosso modo, o acervo lexical de um povo. Assim, enveredar-se pelo modo como 

são nomeadas as práticas culturais de um povo é, em certa medida, adentrar-se no seu patrimônio vocabular. É sob 
esta perspectiva que propomos estudar como as memórias orais de homens e mulheres rurais mantêm vivas as práti-

cas de plantar e de colher no sudeste goiano. Ancorada em um corpus de pesquisa publicado em nossa tese de douto-

rado (PAULA, 2007), inventariaremos as lexias, como as concebe Biderman (2001), referentes ao plantio, cultivo e 

colheita de elementos imprescindíveis à vida do sujeito rural no século passado, no interior do Brasil. Inventariadas, 

as lexias serão identificadas como simples, complexas e compostas (COELHO, 2006) e, numa perspectiva do sistema 

racional de conceitos (SRC) de Wallig-Wartburg (1963), estabeleceremos relações conceptuais com o homem ser so-

cial – que aprendeu a plantar e colher, e a essa necessidade também nomear minuciosamente as práticas e os seus 

nomes (lexias) para garantir-lhe a sobrevivência. As discussões pretendem estabelecer as memórias orais como repo-

sitório de saberes e seus modos de nomeação que plantam e colhem tesouros lexicais em construções vocabulares 

que remontam a estágios linguísticos salutares para a compreensão da cultural rural e do português popular do cen-

tro-oeste brasileiro. 
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MESCLAGEM CONCEPTUAL E PERSPECTIVIZAÇÃO: 

A CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO DÊITICOS NAS FORMAS "NÓS" E "A GENTE" 

Viviane da Fonseca Moura Fontes vivianefontes23@gmail.com 

Lilian Vieira Ferrari 

 

Embora estudos sociolinguísticos considerem que a diferença entre as formas dêiticas “nós” e “a gente” reside 

na variação linguística e social que se estabelece entre elas, o aparato teórico da linguística cognitiva sustenta que 

construções gramaticais distintas evidenciam mapeamentos cognitivos de natureza diversa e bastante sofisticada. A 

visão cognitivista nos permite entender a gramática como uma reunião de formas linguísticas que estão a serviço do 

uso, ou seja, que têm uma função pragmática e, por isso, podem sofrer alterações para amparar uma necessidade lin-

guística específica, tanto coletiva quanto individual. Portanto, entende-se que o sentido se constitui mediante contato 

com o contexto que, por sua vez, direciona a interpretação mais adequada das construções linguísticas recrutadas na 

interação. Langacker (1987) destaca a existência da relação entre nossa capacidade de conceptualização e a lingua-

gem para explicar que é possível a partir de uma mesma cena observada, construir sentido para formas linguísticas 

diferentes que designam entidades distintas. Com relação aos dêiticos “nós” e “a gente”, é possível observar que tais 
formas envolvem uma mesma base conceptual, ou seja, compartilham a noção da dêixis de primeira pessoa do plural 

que indica prototipicamente, numa interação comunicativa, os participantes (o falante e seu(s) interlocutor(es)) loca-

lizados num tempo e num espaço específicos. No entanto, apesar de apresentarem conteúdo conceptual semelhante, 

constroem significados diferentes para seus usos. Propõe-se, assim, uma a análise cognitiva das diferenças e/ou se-

melhanças que caracterizam a construção do significado para os usos dêiticos dos pronomes pessoais de primeira 

pessoa do plural “nós” e “a gente”. A investigação desse fenômeno linguístico envereda pelos caminhos da linguísti-

ca cognitiva, mais precisamente no que tange os estudos sobre a construção do significado dêitico, envolvendo as 

noções de categorização radial, mesclagem conceptual, organização figura e fundo e ponto de vista. 

METÁFORAS, PROTÓTIPOS E ESQUEMAS IMAGÉTICOS: 

COMO A LINGUAGEM REVELA OS CAMINHOS DA MENTE 

Naira de Almeida Velozo (UFRJ) naira_velozo@yahoo.com.br 

 

A linguística cognitiva é constituída por posições teóricas que partem da hipótese da motivação conceptual da 

gramática, segundo a qual fenômenos léxico-gramaticais devem ser explicados a partir de mecanismos mais gerais da 

cognição humana. Assim, a linguística cognitiva defende a hipótese da não modularidade da linguagem, assumindo 

uma perspectiva integradora em relação aos módulos tradicionalmente estabelecidos. De acordo com os sociocogni-

tivistas, a estrutura léxico-gramatical das línguas naturais reflete, em alguma medida, a estrutura do pensamento. Em 

vista disso, assume-se que a representação do conhecimento de mundo não é fundamentalmente diferente da repre-

sentação semântica, e que os processos cognitivos gerais, como mecanismos de categorização e de atenção, motivam 

os fenômenos gramaticais. No âmbito da linguística cognitiva, a construção da significação referente ao universo cul-

tural leva em conta a captação dos dados da experiência. Sendo assim, uma das hipóteses centrais dessa abordagem é 

que as experiências humanas mais básicas, as quais se estabelecem a partir do corpo, fornecem as bases dos sistemas 

conceptuais humanos. O pensamento é compreendido, portanto, como corporificado, uma vez que sua estrutura e sua 
organização estão associadas diretamente à estrutura do corpo, assim como às restrições humanas de percepção e de 

movimento no espaço. A partir desses postulados teóricos, nesta oficina, objetiva-se analisar dados, inclusive de inte-

ração espontânea, com base na teoria da metáfora conceptual e nos conceitos de categorização, esquemas imagéticos 

e modelos cognitivos idealizados, a fim de corroborar as hipóteses da linguística cognitiva. 

MODALIDADE NA ESCRITA ACADÊMICA 

Gabriel Liprince de Faria Silva (UFRRJ) gabrielliprince@aol.com 

Marli Hermenegilda Pereira (UFRRJ) hpmarli@terra.com.br 

 

Esta proposta de pesquisa insere-se na perspectiva da linguística textual e teve por objetivo investigar as mo-

dalidades epistêmica, deôntica e alética no discurso acadêmico, mais especificamente nos artigos científicos das 

áreas de engenharia e pedagogia. Modalidade deve ser entendida como as marcas linguísticas que imprimem as in-

tenções e atitudes do autor em relação ao seu discurso. A modalidade deôntica está vinculada às noções de obrigação 
e de permissão, às normas de conduta, ligada aos atos de autoridade do falante. A modalidade epistêmica está relaci-

onada à crença do autor na verdade do que diz, o que pode ser visto como certo (campo do saber) ou provável (cam-
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po do crer). A modalidade alética refere-se ao fato de o autor apresentar a situação como algo possível ou necessário. 

A metodologia adotada para realizar esta pesquisa é de caráter qualitativo, interpretativista e quantitativo, focalizan-

do os aspectos linguísticos e sociais do gênero artigo científico. Tendo em vista que a abordagem proposta para esta 

pesquisa sobre modalidade na escrita acadêmica é textual-discursiva, o corpus a ser utilizado só poderia ser constitu-
ído de textos, no nosso caso, a amostra é composta por 10 artigos científicos, publicados, na última década, em anais 

de congressos das áreas de engenharia e de pedagogia. Resultados preliminares mostram que as modalidades (e os 

modalizadores que as expressam) têm um uso argumentativo na construção dos artigos científicos, contribuindo para 

o convencimento e persuasão do receptor do texto quanto às ideias propostas. Sinalizam, ainda, que cada área de co-

nhecimento tem uma cultura própria que se traduz em maneiras de usar a linguagem, de argumentar e de refletir so-

bre seus problemas. 

MORFOLOGIA DA LIBRAS E A (RE)AFIRMAÇÃO LINGUÍSTICA: 

O ÓBVIO QUE AINDA PRECISA SER DITO 

Robevaldo Correia dos Santos (UFRB) bem_fsa@hotmail.com 

Camila Fernandes dos Santos (UFRB) 

Emmanuelle Félix dos Santos (UFRB) 

 

A língua brasileira de sinais (doravante libras), originária de comunidades surdas brasileiras, é reconhecida 

oficialmente no Brasil como meio legal de comunicação e expressão pela lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e regu-

lamentada pelo decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Apesar disso, há, principalmente entre as pessoas ouvin-

tes, a propagação, dentre outros mitos que descaracterizam o conceito da libras enquanto língua, de que a libras é 

uma versão sinalizada da língua majoritária, no caso, a língua portuguesa. Haverá uma relação de dependência da li-

bras com a língua portuguesa, ao menos no que tange ao sistema morfológico? A hipótese norteadora desta pesquisa 

é a de que não há essa dependência, uma vez que os sistemas morfológicos de ambas as línguas são distintos. O mito, 

anteriormente referido, é decorrente do fato de muitas pessoas ainda desconhecerem a verdadeira natureza das lín-

guas de sinais – no caso do Brasil, a libras. O objetivo deste trabalho é re afirmar que a libras possui estrutura morfo-

lógica própria e independe da língua portuguesa, desconstruindo conceitos errôneos e distorcidos sobre o status da li-

bras. Sendo assim, este estudo trata-se de uma reflexão teórica com base na pesquisa bibliográfica sobre os pressu-
postos teóricos e abordagens de Ferreira (2010), Gesser (2009) e Quadros (2004), que discorrem sobre o status lin-

guístico das línguas de sinais e da libras e apresentam uma descrição morfológica da libras, argumentando sobre a 

autonomia da mesma enquanto língua. Esta pesquisa justifica-se por divulgar a autonomia linguística da libras, con-

tribuindo para a inclusão social da pessoa surda, entendendo que a língua é o principal veiculador do poder, e forma 

materializada do discurso. 

"MORO NI OURO PRETO": UMA ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) cleziorob@gmail.com 

Luís Ricardo Rodrigues Pires (UFOP) luis.letras.ufop@gmail.com 

 

Considerando-se a necessidade de se documentar as formas linguísticas em uso, sobretudo aquelas que fazem 

parte do processo de variação linguística no português brasileiro, faz-se importante destacar uma ocorrência na fala 
mineira: a realização da forma “ni” com função de preposição indicativa de localização e de direção. A priori este es-

tudo analisa a ocorrência das formas “em” e “ni” como preposições indicativas de localização e/ou direção na fala de 

sujeitos naturais da cidade de Ouro Preto (MG), em situações de fala espontânea. A posteriori, este estudo objetiva: 

a) verificar a procedência do estigma atribuído ao uso da forma “ni”, como sendo característica de falantes perten-

centes à classe social não privilegiada e detentores de baixo nível de escolaridade; b) investigar se a ocorrência das 

formas “em” e “ni” configura um processo de variação linguística estável ou se trata de um processo de mudança 

linguística em progresso. Em suma, a pesquisa se propõe a analisar se o estigma conferido ao uso da forma “ni” é 

procedente ou se o uso da forma ocorre paralelamente ao da forma “em” como preposição, configurando-se uma va-

riação estável, na qual ambas as formas coexistem. O referencial teórico-metodológico adotado é o modelo sociolin-

guístico quantitativo laboviano, além de trabalhos como Lucchesi (2002) e Cunha (1960). O corpus é formado por 

narrativas orais espontâneas de falantes nativos de Ouro Preto. As variáveis extralinguísticas consideradas são o sta-

tus socioeconômico e a escolaridade. 
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MUDANÇAS DAS RELAÇÕES SINTÁTICAS DO LATIM PARA O PORTUGUÊS 

Luciana Lemos de Moura Santiago (UESPI) lucianalemos7b@hotmail.com 

 

O presente trabalho consiste, em uma análise acerca das alterações de ordem sintática no português brasileiro 
em relação à língua de origem, o latim. Trata-se, pois, da descrição do processo de evolução da língua através de sua 

estrutura frasal, desde a estrutura profunda de organização da oração no latim, até a organização e estrutura dos ter-

mos em português. Para elaboração deste, contou-se com o apoio de autores como: Almeida (1887) e (2011); Bussa-

rello et Furlan (1997); Bechara (2009); Carvalho (1962); Cardoso (2006); Fontana (1994); Garcia (2000); Guimarães 

(2009); Grimal (2009); Martins & Soares (2000); Neves (2000); Rónai (1996); Soares (1999) entre outros. Deste 

modo, os objetivos foram traçados no intuito de minimizar a problemática de se estabelecer, uma relação direta da 

estrutura da língua portuguesa, com a da língua latina, promovendo um estudo pautado nas diferenças e nas seme-

lhanças. O objetivo geral: analisar as alterações de nível semântico-sintáticas do latim para o português. E os especí-

ficos: compreender a estrutura sintática das orações na língua latina; identificar as relações semântico-sintáticas dos 

termos oracionais no latim e no português; estabelecer uma relação na organização dos termos e sua função na estru-

turação oracional ou frasal em latim e em português. Metodologicamente a pesquisa pode ser caracterizada como bi-
bliográfica, qualitativa e exploratória por se tratar de uma análise histórica e funcional da língua. Esse trabalho é re-

levante principalmente por representar a construção de material detalhado sobre como se organiza a estrutura e fun-

cionamento da língua por meio do seu processo de evolução. 

MÚSICA, A PALAVRA DA CRIAÇÃO: UM ESTUDO DE A FERMATA DE E.T.A. HOFFMANN 

Simone Maria Ruthner (APS) simoneruthner@yahoo.de 

 

O estudo da intermidialidade nos contos musicais de E.T.A. Hoffmann, em especial do conto “A Fermata”, 

fornece a percepção de expedientes ficcionais inusitados. A tradução do pictórico e do musical para a narrativa revela 

das Schöpfungswort, “a palavra da criação”, aquela que, pronunciada pelo “espírito que vive nos sons”, desperta o 

espírito do compositor/ficcionista. Assim já se delineia a prerrogativa lítero-musical da escrita hoffmanniana. A aná-

lise do processo criativo neste autor, em diálogo com a “metafísica da música” de Schoppenhauer, leva à compreen-

são de que, em Hoffmann, a música é o “coração das coisas”, a vontade mesma, essência e fonte inesgotável de entu-
siasmo. Até o ato hermenêutico depende deste especial “concerto” que inclui diversos códigos: o imaginário, a pala-

vra, a música, a plástica, a filosofia e, de modo insuspeito, a própria epistemologia. 

"NA COLÔNIA PENAL": O SOFRIMENTO-ESPETÁCULO DE FRANZ KAFKA 

Ilma da Silva Rebello (UFF) ilmarebello@gmail.com 

 

Desvendar a obra Na Colônia Penal, de Franz Kafka, é penetrar no universo de questões como a perda do di-

reito de expressão, a ausência de liberdade, a rigidez dos sistemas, além da desumanidade. A narrativa nos leva inici-

almente a imaginar os horrores dos campos de extermínio. É por este motivo que muitos críticos têm ressaltado o 

tom profético das obras kafkianas. Esta concepção nos remete ao conceito apresentado pelo pensador russo Bakhtin, 

em Estética da Criação Verbal (2003, p. 362), sobre o “grande tempo” das obras literárias. Para ele, “as grandes 

obras da literatura são preparadas por século; na época de sua criação colhem-se apenas os frutos maduros do longo e 
complexo processo de amadurecimento” (ibid.). Não podemos também reduzir as obras apenas ao momento de sua 

criação. Do mesmo modo, não podemos “estudar a literatura isolada de toda a cultura de uma época” (ibid.). A ins-

tauração de uma máquina de tortura na obra kafkiana nos alerta para a incapacidade de reflexão sobre os próprios 

atos. Personagens cumprem ordens sem saber qual o seu verdadeiro sentido e de onde são dadas. Otto Adolf Eich-

mann, um dos responsáveis pela deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio nazistas, é um dos 

modelos mais famosos dessa incapacidade de pensar e julgar, pois ele se acreditava um mero “cumpridor de ordens”. 

Enviar os judeus para a morte significava cumprir da melhor maneira possível as ordens que lhe eram designadas. 

Portanto, este trabalho pretende fazer um estudo da obra Na Colônia Penal, de Franz Kafka, focalizando o que cha-

mamos de “os labirintos da dor”. Os estudos de Nietzsche, em Genealogia da Moral, e Foucault, em Vigiar e Punir, 

nortearão a nossa pesquisa. 
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NARRATIVAS DA TRADIÇÃO: UMA LEITURA DAS ORIGENS DA FILOLOGIA 

Arivaldo Sacramento de Souza (UFBA) arisacramento@gmail.com 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

Quase sem titubear, os diversos manuais de crítica textual trazem, como discurso legitimador, um truísmo: a 

filologia nasceu entre os gregos alexandrinos. Todavia, ao escutar as dissonâncias mais recentes que decorrem das 

investigações históricas sobre as práticas filológicas na antiguidade, podemos conferir que esse discurso hegemoni-

zado é resultado de uma prática de silenciamento que apagou outras possibilidades do fazer filológico historicamente 

válidas em favor de uma concepção teleológica, baseada em preceitos metafísicos tradicionais. Situado o problema, 

tencionamos, por ora, percorrer as narrativas de sete manuais que circulam no universo luso-hispânico, no afã de re-

conhecer o jogo discursivo que opera lembranças e esquecimentos de cada exposição. São eles: Introdução à edóti-

ca: crítica textual, de Segismundo Spina (1977); Iniciação à Crítica Textual, de Leodegário de Azevedo Filho 

(1987); La Edición de Textos, de Miguel Ángel Pérez Priego (1997); Introducción al Análisis Filológico, de Rafael 

Cano Aguilar (2000); Fundamentos da Crítica Textual: história, metodologia, exercícios, de Barbara Spaggiari e 

Maurizio Perugi (2004); Fundamentos de Crítica Textual, de Germán Orduna (2005); Introdução à Crítica Textual, 
de César Nardelli Cambraia (2005). Da análise, inferimos que (i) a miragem de uma filologia grega como prática ex-

clusivamente analogista foi uma estratégia para legitimação da filologia tradicional; (ii) as referências dos manuais 

contemporâneos aos intelectuais alexandrinos ilustram o ideal, ainda presente em abordagens editoriais teleológicas, 

de que é preciso recorrer às origens para “transcender” a verdade e (iii) o percurso filológico ocidental foi uma traje-

tória de reinterpretações marcadas por contrastes culturais e sociais, que se plasmaram nos diferentes modos de pro-

ceder a ação filológica. 

NEOLIBERALIMO E SEXISMO: 

UM ESTUDO DOS MODELOS MENTAIS EM TORNO DO ABUSO DE PODER CONTRA A MULHER 

Giselle Lopes Souza Schaffer (UFES) gisellesouza86@yahoo.com 

Michelini Mattedi Tomazi (UFES) michelinetomazi@gmail.com 

 

O presente trabalho objetiva, a partir de uma abordagem discursiva crítica do abuso de poder, com respaldo 
nos trabalhos de van Dijk (2004, 2006, 2008), demonstrar como as bases da filosofia neoliberal influenciam direta e 

indiretamente o sexismo, contribuindo para a legitimação do abuso de poder contra a mulher. Esta pesquisa parte da 

premissa de que o neoliberalismo lega ao indivíduo a posição de molécula social do sistema econômico, no qual está 

incluso, basicamente, o direito de exclusividade sobre sua propriedade, produto adquirido pelo indivíduo. Uma vez 

associada à mercadoria, as mulheres têm sofrido com a dominância masculina, fruto de uma ideologia disseminada, 

especialmente, pelos homens (VAN DIJK, 2004). Pretende-se identificar em depoimentos do agressor e da vítima de 

violência elementos que corroborem a metáfora da mulher como mercadoria e detalhar como são elaborados os mo-

delos mentais que controlam as arestas do abuso de poder contra a mulher dentro da ideologia neoliberal. Para de-

senvolver o estudo, optamos por analisar depoimentos do agressor e/ou da vítima que são publicados em textos jor-

nalísticos no período de 2010 a 2013. A relevância desta pesquisa não está apenas na possibilidade de analisar criti-

camente o discurso dos interlocutores envolvidos em casos de agressão sexista e encontrar formas de resistência para 
a dominância masculina neoliberal, mas no fato de apresentar-se engajada com um projeto de maior abrangência em 

desenvolvimento no Grupo de Estudos sobre Discurso Midiático (GEDIM/UFES), que visa auxiliar na busca por so-

luções para a questão sociopolítica e cultural das minorias, sendo para esse propósito que o acesso aos modelos men-

tais responsáveis por controlar mentes e ações desses grupos sociais tem seu lugar de destaque. 

NHÔ GUIMARÃES, DE ALEILTON FONSECA: 

A CRÍTICA GENÉTICA NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ROMANCE 

Adna Evangelista Couto dos Santos (UEFS) adnacouto@gmail.com 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) rcrqueiroz@uol.com.br 

 

Nhô Guimarães é um romance escrito em prosa, e traz em seu contexto principal uma espécie de homenagem 

ao escritor João Guimarães Rosa, no cinquentenário de Grande Sertão: veredas. O livro editado consta de 176 pági-

nas e foi publicado em 2006 pela Editora Bertrand Brasil. No entanto, para chegar à edição, o autor percorreu um 
longo caminho, trilhado em oito testemunhos digitoscritos, os quais foram copiados e encadernados, contendo emen-

das autorais, dentre outras marcas que traduzem o seu labor escritural. Objetiva-se através desse trabalho fazer uma 
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leitura genética do processo de criação em Nhô Guimarães do escritor baiano Aleilton Fonseca, projetando também 

uma visão mais ampla sobre o perfil do escritor, no que diz respeito à percepção do labor da escrita e das múltiplas 

possibilidades de produção que um texto pode apresentar. Utilizou-se como aporte teórico os fundamentos da filolo-

gia, que é a ciência dos textos, e da crítica genética, que visa compreender o processo de criação do texto até sua pu-
blicação. 

NIVALDA COSTA E A SÉRIE DE ESTUDOS CÊNICOS: 

POR QUE ESTUDAR O PROCESSO DE CRIAÇÃO E POR QUE EDITAR? 

Débora de Souza (UFBA) deboras_23@yahoo.com.br 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

Nivalda Costa desempenhou, de forma engajada, diferentes posições sociais na Bahia, durante o regime mili-

tar. A partir de estudo e análise de sua produção teatral, de matérias veiculadas na imprensa baiana da época, de en-

trevistas e de documentos do processo censório, pode-se observar o compromisso e o profissionalismo daquela mu-

lher, principalmente, como intelectual, dramaturga/autora e diretora, bem como o valor artístico e histórico-social de 

sua produção dramatúrgica para a sociedade. No presente trabalho, propõe-se apresentar considerações sobre a dra-
maturgia de Nivalda Costa e sobre os textos teatrais que compõem a Série de Estudos Cênicos sobre as relações entre 

poder e espaço, desenvolvida naquele período, buscando responder às questões sobre por que estudar o(s) proces-

so(s) de criação dos mesmos e por que editá-los. Em perspectiva material e social, tomam-se, sobretudo, os pressu-

postos da crítica genética ou crítica de processo e da crítica textual, levando– se em consideração a ação dos agentes 

mediadores: a dramaturga/diretora, o datilógrafo e o censor. 

NIVALDA COSTA E A SÉRIE DE ESTUDOS CÊNICOS: 

POR QUE ESTUDAR O PROCESSO DE CRIAÇÃO E POR QUE EDITAR? 

Débora de Souza (UFBA/UESB) deboras_23@yahoo.com.br 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa@ufba.br 

 

Nivalda Costa desempenhou, de forma engajada, diferentes posições sociais na Bahia, durante o regime mili-

tar. A partir de estudo e análise de sua produção teatral, de matérias veiculadas na imprensa baiana da época, de en-
trevistas e de documentos do processo censório, pode-se observar o compromisso e o profissionalismo daquela mu-

lher, principalmente, como intelectual, dramaturga/autora e diretora, bem como o valor artístico e histórico-social de 

sua produção dramatúrgica para a sociedade. No presente trabalho, propõe-se apresentar considerações sobre a dra-

maturgia de Nivalda Costa e sobre os textos teatrais que compõem a Série de Estudos Cênicos sobre as relações entre 

poder e espaço, desenvolvida naquele período, buscando responder às questões sobre por que estudar o(s) proces-

so(s) de criação dos mesmos e por que editá-los. Em perspectiva material e social, tomam-se, sobretudo, os pressu-

postos da crítica genética ou crítica de processo e da crítica textual, levando-se em consideração a ação dos agentes 

mediadores: a dramaturga/diretora, o datilógrafo e o censor. 

NO SAMBA, NA CULTURA E NA LÍNGUA PORTUGUESA: FAVELA 

Fábio André Cardoso Coelho (UFRRJ) fabioandrecoelho@ig.com.br 

 

Nas criações do compositor Arlindo Cruz, a popularidade, por conter a proposta de proximidade com a reali-

dade, viabiliza o pensamento crítico, a autoconsciência, a reflexão cultural, social e política dos apreciadores do 

samba. É a partir da relação do sujeito com o outro e da relação com o contexto que o processo popular do sambista 

inicia sua construção e permeia a vida dos cidadãos. O objetivo desse trabalho é apresentar uma análise expressiva de 

"Favela”, uma canção que nos possibilita revelar uma visão urbana e contemporânea, o sujeito linguístico moderno e 

a cidade multifacetada. Para essa análise, buscamos as ideias de Torres (2003), Pallone (2005) e Lopes (2012), a fim 

de evidenciar a expressividade peculiar e reflexiva sobre a realidade da língua falada no território brasileiro. A estru-

turação linguística do compositor demonstra as inter-relações entre as ideias do cotidiano e dos sentimentos pessoais 

de cada brasileiro. As “marcas”, termo usado em favor da qualidade e da distinção, lexicais e sintáticas dos versos,  

resultam na eficácia semântica almejada pelos artesãos da língua e produtores discursivos, no caso, os sambistas. 
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NOEL ROSA E WILSON BATISTA: DISCURSO E CONTRADISCURSO 

Angélica Lino dos Santos Moriconi (USP/UNISA) angel.moriconi@gmail.com 

 

O presente estudo aborda a polêmica que se travou entre os compositores Noel Rosa e Wilson Batista, nos 
idos do século passado, mais precisamente, entre os anos de 1933 e 1934. Pretende-se analisar as músicas que ilus-

tram essa contenda por meio do referencial teórico da análise do discurso de linha francesa, buscando construir a 

imagem dos interlocutores sob variadas perspectivas: a imagem que Noel Rosa constrói de Wilson Batista; a imagem 

que Wilson Batista constrói de Noel e ainda, a imagem que ambos constroem de si próprios tendo em vista seu inter-

locutário. Sabendo-se que o discurso é um produto humano, utilizar-se-á, também, o referencial teórico da história 

cultural, sobretudo as obras de Chartier e Bordieu. 

NOMES DE LUGARES (ACIDENTES HUMANOS)  

EM LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

UM ESTUDO COM FOCO NO CONTEXTO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Rodrigo Vieira do Nascimento (UFT) rdrgviera@hotmail.com 

Karylleila dos Santos Andrade (UFT) karylleila@gmail.com 

 

O estudo concentra-se especificadamente na toponímia. Deixam-se de lado os nomes de pessoas (antrotopô-

nimos), tomando-se como referencial os nomes de lugares (topônimos). Os topônimos, como unidades terminológi-

cas que são, refletem a preservação dos fatos socioculturais e sociogeográficos em determinado espaço e tempo de 

uma comunidade, e se configuram como importantes “testemunhos históricos” da vida social de um povo. Em sua 

criação, um topônimo é resultado das influências sofridas pelas relações das diversas áreas do conhecimento: histó-

ria, geografia, antropologia, linguística etc., porque o estudo toponímico só pode ser compreendido e apreendido sob 

os olhares de diversos saberes. De acordo com Dick (1992), um estudo toponímico não pode ser desvinculado de ou-

tras ciências, porque a toponímia tem caráter interdisciplinar, uma vez que se volta a outras disciplinas, de acordo 

com a formação intelectual do pesquisador. A proposta deste trabalho se vincula ao estudo da toponímia aplicada ao 

ensino e consiste na identificação dos nomes de lugares (acidentes humanos) em livros didáticos de geografia do en-

sino fundamental, com foco no contexto da interdisciplinaridade, apresentando, ainda que preliminarmente, uma 
proposta pedagógica de utilização dos topônimos numa perspectiva interdisciplinar. Para realizar este estudo, utili-

zamos como abordagem teórico-metodológica, no campo da toponímia, os trabalhos de Dick (2004, 1999, 1992, 

1990, 1980) e Andrade (2012, 2011, 2010), e, no campo da interdisciplinaridade, Fazenda (2001, 2009) e Morin 

(1990) serão as referências. 

NORMAS LINGUÍSTICAS E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DA ORALIDADE CULTA 

Josina Augusta Tavares Teixeira (UFJF) josinatavares@hotmail.com 

Lucia Mendonça Cyranka (UFJF) 

 

A democratização do ensino trouxe, para a sala de aula, um corpo discente diversificado sob vários aspectos, 

dentre os quais, muitos alunos usuários de variedades linguísticas não reconhecidas nos meios letrados. Essa nova re-

alidade colidiu, na escola, com quatro posturas básicas, consolidadas pela tradição: supremacia da escrita, omissão 
do trabalho com a oralidade, imposição de uma norma-padrão, falta de legitimação daquelas variedades linguísticas 

acima aludidas. Gestado nessas inquietações, o presente trabalho visa, primeiramente, proceder a um aprofundamen-

to do conceito de norma, sedimentado por uma estrutura teórica construída a partir de Coseriu (1979), Bagno (2001), 

Castilho (2002), Silva, (2002), Lucchesi (2002), Mollica (2003), Bortoni-Ricardo (2005), Faraco (2008), dentre tan-

tos outros estudiosos, sem acalentarmos, contudo, a pretensão de esgotarmos o assunto. Também analisaremos o 

prestígio/preconceito a que as normas linguísticas estão sujeitas, enquanto identitárias de classes sociais, e refletire-

mos sobre seus impactos e desdobramentos didático-pedagógicos. Em seguida, apresentaremos uma pesquisa-ação 

direcionada ao tratamento didático da oralidade, denominada “Eles fala, nóis cala: como a escola tem enfrentado o 

desafio de ensinar a norma oral culta a seus alunos?”. A pesquisa efetivou-se pela construção e implementação de 

“Oficinas de oralidade”, título atribuído às atividades desenvolvidas em uma escola de classe média baixa, durante 

todo o ano letivo de 2012. Configura-se como uma concretização da pedagogia da variação, objetivando propiciar 

aos alunos a ampliação de suas competências discursivas. Finalizando, apresentaremos resultados concretos, com-
probatórios da viabilidade e êxito da sociolinguística educacional que legitima as diferentes normas linguísticas co-

valentes no seio escolar e aponta estratégias para se prover o aluno dos recursos da norma culta. 
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NOTÍCIAS DE UM PROJETO EM CURSO 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

Em execução desde 2012, com o apoio de três bolsistas de iniciação científica vinculadas ao LABORATÓRIO 

DE ESTUDOS DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E CULTURAL do Departamento de Ciências Humanas do campus VI da 

Universidade do Estado da Bahia, o projeto “Conservadorismo e inovação na norma literária brasileira – o corpus 

amandiano e a revisão da gramática” cruza dois campos dos estudos linguísticos – a estilística literária e a sociolin-

guística –, e se propõe a investigar o conservadorismo e da inovação linguística na escrita literária de Jorge Amado, 

levantando os fenômenos indicativos desses usos variáveis, analisando suas causas e discutindo em que medida eles 

podem determinar não só uma renovação na forma de ler a obra do escritor, como também da norma-padrão do por-

tuguês no Brasil. 

O ALUNO E SUAS MOTIVAÇÕES NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ITALIANA 

NAS UNIVERDADES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Vitor da Cunha Gomes (UFRJ) vitornaitalia@hotmail.com 

Annita Gullo (UFRJ) annitagullo@uol.com.br 

 

A presente pesquisa tem como proposta principal analisar a questão da evasão de alunos no curso de gradua-

ção português/italiano em universidades do estado do Rio de Janeiro. Verificou-se uma notória diferença entre o nú-

mero de alunos que ingressaram no curso e os que se graduaram, essa diferença deu razão a procura da compreensão 

do referido fenômeno de evasão. Neste trabalho pretende-se identificar as motivações e expectativas em cada fase do 

curso, os períodos de maior índice de abandono e o motivo do mesmo. A observação se dará através de entrevistas 

com os alunos que ingressaram de 2010 a 2013, realizando-as no início, no meio e ao termino da graduação, e com 

base nesses dados responder as questões sobre a evasão do curso de letras português/italiano. Para tal análise toma-se 

como base teórica os estudo de Kraschen e Terrel (1983), Balboni (1998) e Malo (1999). 

O BLOG POÇO DOS SEGREDOS 

Antonio Maurício Andrade (UFRB) neide.amor@hotmail.com 

Géssika Elesbão Nascimento (UFRB) geel.elesbao@hotmail.com 
Ivoneide Sales Leandro (UFRB) 

 

A partir da análise do blog criado pela professora Eliene Arcanjo, que apresenta um conjunto de textos escri-

tos por alunos do 7° ano da rede pública a partir de entrevistas com moradores locais fomenta histórias e segredos 

culturais. As narrativas têm parte de experiências vividas pelo autor no passado. São contadas, porém, da forma co-

mo são lembradas no presente, buscando-se lembranças que oferecem um meio conciso de vincular o ambiente em 

que os alunos vivem a um passado longínquo e saudoso que alcance uma percepção viva. O blog intitulado “Poço 

dos Segredos” é um espaço que promove a integração e interação de forma colaborativa dos alunos e dos educadores 

que têm por finalidade a recriação textual dos estudantes, na tentativa de valorizar a escrita e despertar um interesse 

acerca das histórias e os segredos do povo de Jiquiriçá, cidade situada no Recôncavo Baiano. Em geral, visa-se con-

tribuir para a construção de mecanismos de preservação de identidade da cultura popular dos envolvidos, com o obje-
tivo de resgatar a sua cultura, criar condições favoráveis para a socialização do idoso e desfazer a visão unilateral. 

Buscou-se conhecer as memórias e histórias do povo de Jiquiriçá, assim como compreender a identidade cultural 

dessas pessoas, o blog traz uma reflexão sobre a educação, enfatizando que grande parte dessa geração idosa não 

possuí conhecimento escolarizado devido à política, ao sistema de exclusão e à cultura da época, que não valorizava 

esse tipo de conhecimento, já que a leitura e a escrita eram privilégios de poucos. Verificou-se ainda que, frequente-

mente são feitas correções e orientações pela professora orientadora. Outra situação observada é a cooperação de ou-

tros professores, assim como dos colegas, pais e demais envolvidos da comunidade nas produções finais. 
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O BRASIL NA CÂMARA CLARA DE BLAISE CENDRARS 

Matildes Demetrio dos Santos (UFF) mdemetri@terra.com.br 

 

Ao longo de sua história, o Brasil e os brasileiros se formaram, por assim dizer, fora do Brasil. No século 
XIX, pelo olhar dos artistas da Missão Artística Francesa, aprendemos a pintar a luz e a paisagem tropicais. O cos-

mopolitismo sempre foi matéria e reflexão de uma elite rica e as relações interculturais de cunho internacional são 

ainda a ponte para a promoção e circulação das ideias, ajudando o Brasil a conhecer-se. Assim, o objetivo desse tra-

balho é pensar o projeto de modernização da literatura brasileira dos anos de 1920 a partir das atividades culturais de 

Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, nas suas viagens ao exterior, para conhecer e estudar a arte de vanguarda 

que se produzia na Europa, destacando nesse processo, a figura de Blaise Cendrars. 

O CARTÃO BOLSA FAMÍLIA COMO GARANTIA DE VOTO E DROGA: 

UMA ANÁLISE CRÍTICA DE UM ARTIGO DE OPINIÃO 

Mailson Alves Barbosa (UFES) michelinetomazi@ufes.br 

Micheline Mattedi Tomazi (UFES) 

 

Nesta comunicação, apresentamos um trabalho, fruto de uma pesquisa desenvolvida no Grupo de Estudos so-

bre Discurso Midiático (GEDIM/UFES), com o objetivo de discutir as relações de poder que são construídas no arti-

go de opinião “Voto e Droga”, cujo tema é o programa Bolsa Família (PBF). Elegemos como categoria de análise a 

escolha lexical do texto, a fim de demonstrar como a construção social do PBF aponta para relações de poder e he-

gemonia. O aparato teórico e metodológico que embasa a pesquisa são os Estudos Críticos do Discurso (ECD) (VAN 

DIJK, 2003, 2010). Evidenciamos que esse discurso, além de fazer uma construção social negativa do PBF, aponta 

para relações de poder e hegemonia que legitimam o discurso das elites simbólicas. Com esse estudo pretendemos 

contribuir para as pesquisas que assumem um posicionamento crítico sobre as relações entre mídia, sociedade, dis-

curso e poder. 

O CASAMENTO HOMOAFETIVO FERE OS PRINCÍPIOS CELESTIAIS 

ANÁLISE CRÍTICA DE UM TEXTO JORNALÍSTICO 

Raquelli Natale (UFES) raquellinatale@gmail.com 
Micheline Mattedi Tomazi (UFES) mimattedi@hotmail.com 

 

Esta comunicação apresenta uma pesquisa desenvolvida no Grupo de Estudos sobre Discurso Midiático (GE-

DIM/UFES) e propõe investigar a representação social do homoafetivo em um texto jornalístico. Ancorados pelo re-

ferencial teórico e metodológico dos estudos críticos do discurso (ECD), analisamos o texto a partir da organização 

das estruturas e estratégias discursivas (polarização, léxico, figuras retóricas, atos de fala e seleção de tópicos), em 

articulação com os modos e estratégias de operação da ideologia (THOMPSON, 2011), que funcionam como codifi-

cadores das ideologias subjacentes. Evidenciamos que o texto jornalístico analisado legitima e reproduz discursiva-

mente as ideologias das elites simbólicas, provocando uma crença comum que com o tempo se naturaliza e se trans-

forma numa verdade hegemônica sobre o lugar do homoafetivo na sociedade. Nesse sentido, entendemos que estudar 

as representações sociais construídas no e pelo discurso jornalístico promove novos caminhos para a compreensão da 
atuação da mídia e de suas intenções nas relações assimétricas de poder. 

O CLUBE DE LEITORES DA ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO: 

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE INCENTIVO À LEITURA 

Fernanda Farias de Freitas (UERJ/ESEM) fernanda.f.freitas@gmail.com 

 

A ideia para desenvolver esta pesquisa se originou de uma necessidade particular de garantir espaço para a 

leitura na escola, uma vez que essa competência é uma ferramenta que oferece ao aluno a possibilidade de transitar 

por diversas áreas do conhecimento com mais facilidade. Uma escola-residência serviu de contexto para o desenvol-

vimento de práticas de mediação de leitura aplicadas na oficina Clube de Leitores. Por meio de trocas de impressões 

e experiências, os alunos percebem a língua portuguesa em uma de suas maiores manifestações: a literatura. No de-

senvolvimento da pesquisa, verificou-se a progressão em leitura de um grupo de estudantes e como o contato com o 
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texto contribuiu para o aprimoramento do discurso oral e escrito. O trabalho apresenta reflexões a respeito do ensino 

de língua materna sob a ótica dos gêneros textuais e ainda mostra a formação do leitor na escola com base nas orien-

tações curriculares nacionais. Expõe-se a metodologia utilizada no Programa de Leitura da Escola Sesc de Ensino 

Médio, enfatizando o papel da biblioteca e sua atuação. Observados tais aspectos, propõe-se que outras instituições 
de ensino sigam passos semelhantes e aproveitem as sugestões citadas para promover a leitura na escola e desfrutar 

dos benefícios linguísticos que a prática proporciona. 

O COMPORTAMENTO SEMÂNTICO DOS VERBOS "DAR" E "TOMAR" 

EM UM CORPUS DE LÍNGUA FALADA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

Elisângela Santana dos Santos (UNEB) elis_312000@yahoo.com.br 

 

Considerando a natureza polissêmica dos verbos “dar” e “tomar”, propõe-se investigar, em textos de língua 

falada popular do português brasileiro, fatores sócio-históricos, linguísticos, culturais e cognitivos que podem ter in-

terferido na conceptualização dos variados sentidos atribuídos a esses itens lexicais, nas últimas décadas do século 

XX, propiciando o seu alargamento semântico, conforme evidencia o corpus digital do Núcleo de Estudos da Orali-

dade (NEO-UNEB/campus II, Alagoinhas – BA). Para tanto, serão seguidos os pressupostos teóricos da linguística 
cognitiva e averiguados os mecanismos cognitivos envolvidos nesse processo. Será demonstrado que as modulações 

de sentidos dos referidos verbos refletem a maneira como o homem categoriza o mundo e conceptualiza as realidades 

que o circundam. 

O COMPORTAMENTO VARIÁVEL DAS POSTÔNICAS FINAIS: 

UMA INTERFACE ENTRE AQUISIÇÃO E VARIAÇÃO 

Susana Souza (PUCRS) sus.work@hotmail.com 

 

O objetivo deste estudo é descrever o comportamento variável das vogais postônicas finais em falantes infan-

tis e adultos, cuidadores das crianças, de Pelotas/Porto Alegre e Vista Alegre. Utilizamos o modelo teórico-

metodológico da teoria da variação. A amostra foi constituída por dados de 24 crianças e de 10 adultos. Os informan-

tes foram estratificados por sexo, faixa etária e localização geográfica. Estabelecemos como variáveis linguísticas: 

contexto precedente, contexto vocálico da sílaba tônica, contexto seguinte, qualidade da vogal, tipo de sílaba, locali-
zação da postônica e tipo de vocábulo. Após as análises estatísticas computadas pelo programa Golbvarb, as variá-

veis linguísticas favorecedoras para o alçamento de /e/, dados infantis, foram: contexto precedente, contexto seguinte 

e tipo de sílaba. As variáveis que favoreceram o alçamento de /o/, dados infantis, foram: contexto precedente, locali-

zação da postônica, contexto seguinte e tipo de sílaba. Para os dados adultos, o alçamento de /o/ foi favorecido pelas 

variáveis: contexto precedente e localização da postônica. As variáveis sociais favorecedoras do alçamento das vo-

gais átonas na fala infantil foram: localização geográfica e sexo. 

O CONFRONTO DO TEXTO LITERÁRIO 

E DA ILUSTRAÇÃO DO CANTO III DO LIVRO INFERNO DA DIVINA COMÉDIA 

Linda Salette Miceli Ferreira (UFRJ) lindasmf@yahoo.com.br 

Sonia Cristina Reis (UFRJ) 

 

Estudo da relação existente entre o texto literário e o texto imagético, ou seja, serão comparados o canto III do 

livro “Inferno”, da Divina Comédia, de Dante Alighieri (1265-1321), e a ilustração de Sandro Botticelli (1445-1510) 

realizada para este canto. Serão apresentadas ainda as motivações que levaram Botticelli a fazer sua obra com base 

no poema dantesco, no período do Renascimento italiano, século XV, quer dizer, a questão do mecenato será abor-

dada, visto que, o mecenato era fundamental para a realização das obras de arte. A parte historiográfica de Dante será 

estudada à luz de Reynolds (2011), a questão do Renascimento italiano, com base em Burke (2010) e a análise das 

ilustrações de acordo com Dondis (2003). 
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O DESEMPENHO ARGUMENTATIVO DO RACIOCÍNIO ANALÓGICO NO DISCURSO JURÍDICO 

Monica Alvarez Gomes das Neves (UNESA) magneves@terra.com.br 

Heberte Castro Lima 

Ingrid Vansuit Lopes 

 

O presente trabalho consiste na análise de textos jurídicos, coletados de sites especializados, a partir dos quais 

se verificará como a utilização do raciocínio analógico contribui para determinado desempenho argumentativo, tri-

lhando os caminhos de Lakoff & Johnson (2001), segundo os quais, o raciocínio analógico está na base do raciocínio 

humano e não constitui exceção. Além disso, a força argumentativa dele se sobrepõe a outros recursos, constituindo 

um dado pouco explorado. Ressalte-se ainda que tais construções serão vistas com o novo olhar da linguística, que 

abraça noções mais abrangentes que a retórica, apesar de não se perder de vista que esse tipo de recurso persuasivo 

também encontra acolhimento nos estudos retóricos de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1995). Valendo-se, portanto, 

do conhecimento de duas áreas (a do direito e a da linguística), esta pesquisa se debruça sobre essas relações, consi-

derando-se a finalidade precípua do uso de técnicas argumentativas. Assim, com este estudo pretende-se, do ponto de 

vista metodológico, percorrer as seguintes etapas: (1) reconhecimento do contexto de uso do texto envolvido no cor-
pus coletado; (2) seleção e análise dos textos jurídicos que apresentaram analogias (amplo senso) em seu processo 

argumentativo; (3) análise da importância de tais construções para a persuasão; (5) reflexão sobre a prática linguísti-

ca e seu caráter social de legitimação da autoridade do enunciador. Os resultados ainda são parciais, uma vez que a 

pesquisa encontra-se em curso, mas apontam (1) a confirmação do uso de metáforas e de analogias como forte recur-

so de persuasão; (2) um determinado campo semântico escolhido (para as analogias) pelos autores dos textos seleci-

onados que se limita às imediações do próprio fazer jurídico; (3) a recorrência à estratégia argumentativa como meio 

de confirmação de audiência. 

O DESEMPENHO DO ALUNO NA ESCRITA E NA LEITURA 

AO ADENTRAR NA 3º FASE DO 2ª CICLO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ESCOLAS DO MATO GROSSO 

Joelson Penha Silva (UNIC) joelsonpenha@hotmail.com 

 

Este trabalho parte de uma inquietação que paulatinamente se torna crescente em conversas com profissionais 

da área da educação. A leitura e escrita dos alunos que saem das series iniciais e adentram a 3ª fase do 2º ciclo (anti-

go 6º ano) do ensino fundamental está defasada e não corresponde àquilo que os PCN (parâmetros curriculares naci-

onais) do ensino fundamental indicam e pedem: “Em outras palavras, propõem que a escola organize o ensino de 

modo que o aluno possa desenvolver seus conhecimentos discursivos e linguísticos, sabendo: ler e escrever conforme 

seus propósitos e demandas sociais” (1998, p. 58-59). Sendo assim, o aluno poderá fazer o uso das diferentes lingua-

gens gráficas, verbais e não verbais para expressar de várias formas suas ideias. Diante deste quadro de profunda de-

ficiência do aluno em saber ler e escrever apresentamos um questionário composto por 18 questões as quais foram 

enviadas, via online, para as 739 escolas estaduais no estado de Mato Grosso, presentes em 141 municípios. O ques-

tionário foi dirigido aos professores de língua portuguesa de cada unidade educacional para que as respondessem. De 

posse dos dados obtidos analisamos por meio de gráficos comparativos as respostas e tentamos mostrar quais são as 
maiores dificuldades encontradas por professores que se deparam com alunos do 6º ano que não sabem ou apresen-

tam um grau de dificuldade preocupante na leitura e na escrita. E, também, quais seriam os meios para que tais pro-

blemas possam ser sanados. Neste trabalho não visamos apresentar sugestões para a resolução destes problemas, 

mas, trazer está discussão para a sociedade do que está ocorrendo com a leitura e escrita dos pré-adolescentes que es-

tão frequentando uma unidade escolar. 

O DESVENDAR DA “VOZ” SILENCIADA DOS EXCLUÍDOS POR MEIO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

Nara Maria Fiel de Quevedo Sgarbi (UNIGRAN) sgarbi@unigran.br 

 

Considerando que toda atividade social está alicerçada em uma construção ideológica que procura estabelecer 

certa ordem social a partir de um ponto de vista estigmatizado, principalmente em relação à invisibilidade das mino-

rias e consequentemente o reflexo que esse estigma produz na construção e afirmação das identidades dessas minori-

as, o presente trabalho busca refletir, sob uma abordagem discursiva, acerca da questão do silenciamento escolar 
frente às questões raciais. Como fundamentação teórica recorremos às contribuições de Stuart Hall (2003, 2006, 

2007) e principalmente da análise do discurso de linha francesa, mais especificamente, as conceituações de Michel 

mailto:magneves@terra.com.br
mailto:joelsonpenha@hotmail.com
mailto:sgarbi@unigran.br


 XVII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA  127 

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013 

Pêcheux (1996, 2006,2009), visto que essa base nos sugere um estudo da linguagem concomitante ao das ideologias 

que as sustentam. Assim, poderemos, a partir da AD, perceber como o silêncio também se caracteriza como constitu-

tivo que delimita e fomenta o sistema de ideias. 

O DEVIR DO TEXTO 

Edina Regina Pugas Panichi (UEL) edinapanichi@sercomtel.com.br 

 

A presente comunicação tem por objetivo analisar os documentos de processo de uma passagem da obra Bei-

ra– Mar/ Memórias 4, do escritor Pedro Nava. Tais documentos, enquanto suporte material da escritura, permitem 

desconstruir e reconstruir os caminhos percorridos pelo autor para a elaboração de sua obra e, assim, acompanhar a 

dinâmica do texto em criação. O manuscrito é palco de momentos díspares, heterogêneos e constitutivos convivendo 

em aparente harmonia. Isso vem demonstrar que a leitura de tais documentos é que irá construir o processo que servi-

rá de base para a leitura e interpretação do manuscrito. Assim, a crítica genética possibilita analisar o manuscrito com 

o fim de restituir, na medida do possível, sua ordem cronológica e, através dessa análise, buscar elucidar o trabalho 

da escritura e compreender o movimento das operações e dos registros que direcionam o processo. O papel do crítico 

genético consiste em desestabilizar o texto através da garimpagem de suas variações e da descoberta das virtualida-
des inerentes à criação, colocando-se diante do que está escrito de modo a remexer e verificar as operações possíveis 

de serem estabelecidas, além de determinar os nexos entre os vestígios e sua transmutação em novas formas. 

O DISCURSO HUMORÍSTICO/PSEUDOJORNALÍSTICO 

DAS COLUNAS DE AGAMENON NO JORNAL O GLOBO: 

UM ESTUDO SOBRE OS CONCEITOS DE "AUTOR" E "ETHOS" 

Marcello Riella Benites (UENF) marcellobenites@hotmail.com 

Sérgio Arruda e Moura (UENF) arruda@uenf.br 

 

O humor é lugar privilegiado para os estudos do discurso. Pelo fato de ser um campo que escapa à vigilância 

social exercida sobre outros textos ditos sérios, historicamente o humor foi (vem sendo) usado para contestar o poder 

e para dizer o que é proibido ou não é de bom tom (POSSENTI, 2010). A coluna “Agamenon”, publicada aos do-

mingos no caderno de cultura do jornal O Globo, durante 24 anos (1989-2013), coloca-se no intercruzamento do hu-
mor com outro campo fértil para a análise do discurso, o jornalístico, que diferentemente, sofre forte vigilância soci-

al, particularmente, jurídica. A especificação “humor”, que aparece abaixo do título da coluna, faz-se necessária pe-

las controvérsias que o texto pode criar, por se desenvolver na forma de comentário sobre as notícias factuais ocorri-

das na semana. Este artigo visa a estudar os conceitos de ethos e autor no intercruzamento dos discursos humorístico 

e jornalístico – a que chamamos discurso “humorístico/pseudojornalístico” – em diferentes edições da referida colu-

na. 

O DISCURSO JORNALÍSTICO E A MANIPULAÇÃO DE FATOS 

RELACIONADOS À GREVE DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE PERNAMBUCO, DE 2009 

Fernanda Pinheiro de Souza e Silva (UFPE) fernandapssletras@hotmail.com 

Juliana Andrade (UFPE) 

 

A pesquisa desenhada aqui tem como cunho geral identificar como o abuso do poder e a manipulação que, de 

acordo com Dijk (2008), é praticada, reproduzida e legitimada pelos discursos institucionais. Intentamos analisar o 

discurso jornalístico relativo à última greve dos professores da rede pública do Estado de Pernambuco em 2009, com 

o objetivo de lançar um olhar de criticidade e compreensão nas notícias publicadas e, através da visão de alguns jor-

nais “reconstruiremos” esse fato social. Além das notícias de alguns díspares jornais, utilizaremos também alguns 

blogs que noticiaram a greve e colocaram a opinião de professores da rede que vivenciavam essa crise educacional 

com a pretensão de comparar o fato pela lente jornalística e pela lente direta do professor da rede, podendo assim, ter 

uma visão mais ampla da greve e da postura dos atores sociais envolvidos e suas instituições a que muitos estão atre-

lados. Descreveremos as estratégias linguísticas e discursivas utilizadas por diferentes jornais para compará-los e ve-

rificar como um mesmo tema pode ser direcionado por interesses socioideológicos e serem tendenciosamente publi-

cados. Conforme Dijk (2010) a política e a mídia se influenciam mutuamente e controlam uma à outra, ambas con-

troladas por interesses comerciais fundamentais, o mercado e o que é financeira mente ‘viável’. Em Pernambuco, es-
ses momentos de lutas e entraves são discutidos mais profundamente durante as paralisações e greves, inexistindo 
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política sistemática de discussões efetivas que surtam efeito. Como aporte teórico escolhemos a análise crítica do 

discurso por considerá-la um caminho para análise que reconhece o peso da estrutura social onde o sujeito está inse-

rido, mas que abre hipóteses para a sua criticidade e a cognição. 

O DISCURSO PATÊMICO NOS FÓRUNS DE APRENDIZAGEM VIRTUAL 

DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS 

Ana Cristina Santos Peixoto (UNIMONTES) anacrisletras@yahoo.com.br 

Diocles Igor Castro Pires Alves (UNIMONTES /PUC-MG) 

Ramony Maria Silva Reis Oliveira ((UNIMONTES /PUC Minas) 

 

Este trabalho busca evidenciar como se constitui o discurso patêmico presente em um dos fóruns de aprendi-

zagem intitulada “sala dos tutores a distância”, dos cursos de graduação da UAB/UNIMONTES. Ancoraremos nosso 

estudo a partir dos conceitos de ethos e pathos definidos por Aristóteles e Maingueneau. O ethos juntamente com 

pathos e logos compõem a trilogia aristotélica no que diz respeito à Retórica. Para Aristóteles, o ethos tem dois la-

dos: o primeiro designa as virtudes morais, já o segundo diz respeito à dimensão social. Essas três categorias ou ins-

tâncias do discurso interagem na produção do efeito de sentido: a) o ethos é relativo ao caráter do orador; b) o pathos 
diz respeito à emoção do auditório e c) o logos é o meio que diz respeito diretamente à argumentação ou à produção 

discursiva por parte do orador. Nesse sentido, em um ato de interação e comunicação, na concepção aristotélica, os 

três elementos – ethos, pathos e logos – estão envolvidos. Escolhemos para compor o corpus deste trabalho um fó-

rum com o tópico de “Felicitação de matrimônio” e entenderemos este fórum como cena enunciativa, uma vez que, 

conforme Maingueneau (2006, p. 47), não pode ser entendida simplesmente como quadro, mas, sim, como quadro e 

processo e se constrói na situação de enunciação, sendo assim, o “conteúdo aparece inseparável da cenografia que o 

porta. A análise do corpus será de ordem qualitativa, na qual buscaremos revelar como se constituiu a patêmia no 

discurso que ora investigamos. 

O ENSINO DA LÍNGUA PADRÃO SEM O ESTUDO DA GRAMÁTICA 

Luiz Carlos de Assis Rocha (UFMG) rochalc@uai.com.br 

 

Parece não haver dúvida de que todo aluno deve sair da escola básica com um razoável domínio da língua pa-
drão ou da norma culta. Afinal, em suas atividades profissionais, o indivíduo vai ter necessidade de ler e compreen-

der qualquer tipo de texto como os relatórios, os manuais, os artigos e livros técnico-científicos, a correspondência 

burocrática e administrativa, os livros, as revistas etc. Vai precisar também dominar as regras da língua escrita pa-

drão, que poderá ter um papel relevante em sua vida profissional, como é o caso do profissional do direito, do jorna-

lista, do professor etc. A escola não tem conseguido realizar a contento essa tarefa, como tem apontado a imprensa 

nas provas do Enem e nos exames da OAB, por exemplo. Mas as reclamações são generalizadas com relação aos 

desvios da norma padrão. Vão desde problemas corriqueiros de ortografia e acentuação até erros mais graves de con-

cordância, lógica, argumentação, sequenciação de ideias etc. A presente comunicação defende que o objetivo pri-

mordial da escola é ensinar a língua padrão, mas esse ensino deve e pode ser feito sem o auxílio da gramática. A pre-

sença da gramática na escola não só não contribui para o desempenho linguístico do aluno, como também prejudica o 

aprendizado da língua padrão, inibindo o aluno e roubando horas preciosas do verdadeiro contato com a língua. O 
autor pretende mostrar que é perfeitamente possível dominar a língua padrão, sem necessidade de ensinar teoria gra-

matical ao aluno. 

O ENSINO DA PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO 

Vanessa Barros de Lima de Melo (UERJ) limademelo83@gmail.com 

Marcelo Cirelle (UERJ) 

 

O tema deste trabalho surgiu durante um estágio supervisionado numa escola de ensino médio da rede estadu-

al do Rio de Janeiro. Houve a constatação de que a maior parte dos alunos desse colégio apresentava grandes dificul-

dades na realização de exercícios de produção textual propostos pela professora regente. A partir disso, desenvolveu-

se o presente trabalho cujo objetivo é apontar metodologias para processo de ensino-aprendizagem da produção tex-

tual em língua materna. Serão utilizados, como arcabouço teórico, estudos de Mikhail Bakhtin (1996), reflexões de 

Irandé Antunes (2003) e de João Wanderley Geraldi. Ao final deste trabalho, serão apresentadas algumas propostas 
de atividades de leitura, compreensão e produção textual para alunos do nível médio.  
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O ENSINO DE E/LE E O CURRÍCULO MÍNIMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

DIFICULDADES E POSSIBILIDADES 

Katia Celeste Dias Henriques (CEFET/RJ) katiahenriques@hotmail.com 

 

Com base em minha trajetória profissional e nos desafios constantes do fazer docente, me propus a elaborar 

este trabalho como fruto de pensamentos, reflexões, experiências, aprendizado e questionamentos que foram surgin-

do no decorrer de minha atuação como educadora. No ano de 2012 foi implementado o currículo mínimo pelo go-

verno do estado do Rio de Janeiro, um documento que objetiva nortear o trabalho dos profissionais da educação. A 

partir de minha participação como professora elaboradora do referido documento, constatei, em relação aos professo-

res de espanhol das escolas estaduais, que poucos são os que seguem o currículo mínimo. Entre as razões apresenta-

das, identifiquei questões políticas, falta de articulação entre a proposta do documento e o livro didático adotado 

através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e/ou a concepção de ensino-aprendizagem do docente. As-

sim, os professores optam por não adequar sua prática pedagógica ao currículo mínimo. O objetivo deste trabalho es-

tá em apresentar o currículo mínimo e sua concepção de linguagem baseada no ensino dos gêneros textuais, obser-

vando os avanços nas políticas públicas para a educação linguística e, também, suas contradições quando apresenta-
das aos docentes. Em suma, este trabalho parte de um olhar crítico para a presença da disciplina espanhol na matriz 

curricular do Estado do Rio de Janeiro e das concepções de ensino-aprendizagem que norteiam o ensino dessa língua 

no decorrer de sua implantação. Para subsídio, buscarei apoio em teóricos como: Moita Lopes (1996), Celani (2001), 

Dutra e Mello (2004), Daher (2010), Sant’Anna (2010), além das prescrições dos documentos que regem a educação 

no Brasil, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 

1998, 1999), Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM, 2006) e o Currículo Mínimo de Língua Estrangei-

ra da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (2012). 

O ENSINO DE GRAMÁTICA NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO 

Bruno Gomes Pereira (UFT) brunogomespereira_30@hotmail.com 

 

Este trabalho é um recorte de uma investigação maior, desenvolvida em um curso de especialização, onde 

procuramos refletir a respeito da forma problemática com que a escola vem desenvolvendo suas aulas de língua por-
tuguesa. Na maioria das vezes, tais aulas são reduzidas a exercícios de memorização das regras gramaticais que em 

nada contribui para o progresso de nossos alunos enquanto leitores e escritores. Assim, o ensino de língua materna 

acaba adotando uma roupagem estritamente estruturalista e normativa. Entretanto, é necessário considerar que, nesta 

abordagem, não procuro condenar o ensino de gramática na escola, mas sim refletir sobre a base metodológica que 

propicia a este ensino. Como base teórica, consideramos as concepções de Possenti (1997), Irandé Antunes (2003), 

João Vanderley Geraldi (2002), bem como as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portu-

guesa (2006). A pesquisa se enquadra em uma abordagem qualitativa de análise dos dados. 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 

DIFICULDADES E DIFERENÇAS ENTRE OS CURSOS DO CENTRO DE LÍNGUAS 

E DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS DA UFG, CAMPUS CATALÃO 

Talita Alves da Costa (UFG) talita.alves17@hotmail.com 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo sobre o tema do ensino de língua inglesa nas aulas do 

curso de letras português e inglês da UFG-CAC e do curso de línguas (inglês como língua estrangeira), do Centro de 

Línguas (projeto de extensão da mesma universidade). Este trabalho visou investigar as possíveis dificuldades encon-

tradas no ensino de língua inglesa e diferenças no ensino-aprendizagem considerando os dois cursos como focos de 

pesquisa. A investigação desses dados foi feita através de questionário para os alunos e de uma entrevista com as 

professoras participantes. Além dessa observação feita nas aulas sobre as diferenças e dificuldades encontradas no 

processo de ensino-aprendizagem nesses dois cursos, foram feitas também algumas considerações a respeito de pos-

síveis contribuições para o ensino da língua inglesa como língua estrangeira. 
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: 

BREVE HISTÓRICO DOS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO 

Bianca Corrêa Lessa Manoel (UNIGRANRIO) bia.lessa@gmail.com 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) professorvilaca@gmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo traçar um breve histórico do ensino de língua portuguesa no Brasil desde a 

chegada dos jesuítas, passando pelo período republicano, a implementação da escola pública, até os dias atuais. O 

processo de escolarização formal no Brasil, especialmente em relação ao ensino de língua portuguesa, está ligado a 

fatores históricos, que culminaram em processos de exclusão escolar, de mecanismos de reprodução do analfabetis-

mo no Brasil, sempre ligados aos interesses das classes economicamente mais favorecidas, em detrimento das classes 

populares. O início do século XIX é marcado por fortes transformações em diferentes aspectos, com reformas educa-

cionais, implementação de leis, mas que não representaram ações suficientes para a garantia quantitativa e qualitativa 

do ensino, em que relatórios sobre a educação da época, demonstravam números alarmantes em relação aos sistemas 

de ensino (SOARES, 2008; MOLL, 2009). Apesar de esforços para a melhoria do ensino, mesmo na atualidade, nú-

meros de avaliações diagnósticas realizadas no Brasil demonstram que os alunos brasileiros apresentam dificuldades 
significativas em relação à aquisição de habilidades relacionadas à leitura e escrita, ao aprendizado de língua portu-

guesa e que também serão discorridas neste trabalho. 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM INSTITUIÇÕES TECNOLÓGICAS 

Renata da Silva de Barcellos (NAVE/UNICARIOCA/UERJ) osbarcellos@ig.com.br 

 

O presente trabalho pretende proporcionar a reflexão da atual necessidade de mudança da prática pedagógica 

dos educadores de língua portuguesa devido à legislação, às teorias e às provas externas (SAERJ, ENEM, ENA-

DE...). Quanto àquelas cabe ressaltar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), os PCN (1998), o 

currículo mínimo (2011) – documento objetiva “ser referência a todas as escolas da rede, apresentando as competên-

cias, habilidades e conteúdos básicos que devem estar contidos nos planos de curso que darão a forma final ao que os 

professores da rede estadual trabalharão com suas turmas” (2011) – a ementa do curso de comunicação e expressão, a 

teoria de Vygotsky (1994) e a sociolinguística (1960). A partir disso, apresentaremos uma proposta de ensino refle-
xivo (a partir do uso de recursos tecnológicos, de diferentes linguagens e de conhecimento de mundo). Com a leitura 

desses documentos, começamos a experimentar diversas possibilidades para a construção do conhecimento da língua 

materna. Esta metodologia é o resultado de uma experiência com educandos de ensino médio do Colégio Estadual 

José Leite Lopes/NAVE e de ensino superior da UNICARIOCA, cujas propostas pedagógicas se baseiam na tecno-

logia. Na faculdade, a prova colegiada e o sistema interno com uso de fóruns, mensagens...; e, no Colégio, além dis-

so, criação e disseminação de boas práticas como o uso das redes sociais como ferramenta pedagógica (hoje, sobre-

tudo do facebook). Dessa forma, o educador leva o educando a construir o seu conhecimento específico, articulado 

com os fatos ocorridos na sociedade em que está inserido, a partir da tecnologia, e a conscientizá-lo da necessidade 

de se manter atualizado e de utilizar adequadamente as diferentes variantes linguísticas nas diversas situações comu-

nicativas. 

O ENSINO DO PRONOME NA GRAMÁTICA DE JÚLIO RIBEIRO 

Jéssica Tavares dos Santos (UFF) jessicatavares@hotmail.com 

 

A Grammatica Portugueza, de autoria de Júlio César Ribeiro Vaughan, concede um olhar inovador sobre o 

objeto gramatical, influenciando dessa forma a produção de compêndios gramaticais em língua vernácula. No que 

concerne à classe pronominal, analisaremos a abordagem dada a esse item gramatical, sobretudo sua classificação, 

seus valores semânticos e seu ensino no século XIX. A elaboração de um trabalho de cunho historiográfico sobre o 

pronome foi possível mediante análise expositiva da sinopse gramatical da obra de Júlio Ribeiro, selecionada em fa-

ce da relevância de sua obra para a pesquisa e o ensino do português para o século XIX. Assim, utilizou-se como 

corpus para a pesquisa a Grammatica Portugueza, em sua 2ª edição (1885). Procurou-se, ademais, traçar um pano-

rama político-econômico e educacional do período em que fora publicada a obra. Após a análise, observou-se que: 1) 

o pronome na Grammatica Portugueza é uma palavra que substitui o nome; 2) essa classe gramatical se subdivide 

em pronome substantivo e pronome adjetivo; 3) os pronomes substantivos equivalem aos pronomes pessoais; 4) os 
pronomes adjetivos se dividem em demonstrativos, distributivo, conjuntivo, possessivo e indefinido. Já no tocante à 

situação do ensino, verificou-se que a educação de qualidade continua restrita a uma pequena parcela da população 
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enquanto a grande massa populacional sofre com as deficiências do ensino público. Conhecer a abordagem pronomi-

nal na obra de Júlio Ribeiro nos permitiu verificar que ela pouco se diferencia da concepção dos gramáticos atuais, 

divergindo principalmente na restrição à função dessa classe gramatical, pois, segundo Ribeiro, a função de acompa-

nhar o substantivo cabia tão somente ao adjetivo determinativo. 

O ERRO: UMA PERSPECTIVA DE MUDANÇA 

Izabel Cristina Lima Dias Rocha (UNEB/UFBA) izabelrocha2@hotmail.com 

Luiz Eduardo Simões de Burgos (UESB/UFBA) eduardoburgos@bol.com.br 

 

O presente artigo estuda a questão do “erro”, analisando o que dizem os gramáticos normativos e os linguistas 

sobre o tema. Além disso, chama a atenção para o fato de que o professor se preocupa, às vezes, apenas com os erros 

gramaticais no texto dos seus alunos, valorizando pouco a sua intencionalidade e contribuindo, com isso, para a con-

solidação de diversas posturas equivocadas que ao longo do tempo têm sustentado o ensino de língua nas escolas. 

Observou-se também que o “errado” e o “certo” constituem convenção e que, como tal, não dependem de lógica, mas 

de questões políticas, econômicas e sociais. 

O ESPAÇO DA ORALIDADE NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA: DOS PCN AO LIVRO DIDÁTICO 

Andréa Soares Dutra (UERJ) andreaealine@ig.com.br 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) taniamnlc@gmail.com 

 

Fundamentando-se basicamente na concepção sociointeracional de linguagem, o presente trabalho se com-

promete com uma prática pedagógica que privilegia a competência discursiva, autorizando o trabalho com as moda-

lidades oral e escrita da língua. Nosso olhar está focado na produção e no estudo de textos orais nas aulas de língua 

portuguesa do segundo segmento do ensino fundamental, contemplando diferentes gêneros textuais. A partir dos Pa-

râmetros Curriculares Nacionais (PCN) e do Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), será feita a in-

vestigação sobre o que esses documentos dizem sobre o ensino da oralidade e como ele efetivamente ele é proposto 

nos livros didáticos de português dos últimos anos do ensino fundamental. 

O ESTUDO DO CÓDIGO BIBLIOGRÁFICO DO CONTO “O ESPELHO”, 

POR UMA EDIÇÃO CRÍTICA DE PAPÉIS AVULSOS, DE MACHADO DE ASSIS 

Fabiana da Costa Ferraz Patueli (UFF) fpatueli@hotmail.com 

 

Este trabalho tem como origem a dissertação de mestrado O Estudo do Código Bibliográfico nas edições da 

segunda metade do século XIX de Papéis Avulsos, de Machado de Assis, defendida em 2010, na Universidade Fede-

ral Fluminense, orientada pela Professora Doutora Ceila Maria Ferreira Batista Rodrigues. Ademais, essas pesquisas, 

por sua vez estão vinculadas ao projeto de extensão “Edição Critica de Papéis Avulsos, de Machado de Assis”, de-

senvolvido desde 2006 pelo Laboratório de Ecdótica – LABEC da UFF. Para tal, consideraremos o estudo do código 

bibliográfico sob a perspectiva da constituição material de um texto, dentre as suas publicações impressas, pois os 

traços tipográficos prolongam a escrita do texto e complementam a intenção do autor, pelo que, em última instância, 

todo o texto destinado à reprodução tipográfica prescreve a respectiva disposição pelo processo da própria constitui-

ção (BAPTISTA, 2003, p. 136) E as edições do conto “O Espelho” que fizeram parte do estudo em questão foram as 
da segunda metade do século XIX, publicadas na Gazeta de Notícias e no livro Papéis Avulsos. 

O EU (OU NÓS) QUE VIAJA: O NARRADOR 

EM "OS TRABALHOS DA COMISSÃO BRASILEIRA DE RECONHECIMENTO DO ALTO PURUS" 

DE EUCLIDES DA CUNHA 

Camila Bylaardt Volker (UFSC) camilabyla@gmail.com 

Carlos Eduardo Capela (UFSC) 

 

Esta comunicação analisa uma entrevista que Euclides da Cunha deu ao Jornal do Commercio de Manaus, em 

outubro de 1905, em que, pouco depois de seu retorno da expedição feita ao Alto Purus, responde a uma única per-

gunta: “Que houve de mais importante na dificultosa viagem da Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto Pu-
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rus?”. Euclides faz uma narrativa que relata os principais eventos da viagem na qual pretendemos analisar a dissocia-

ção entre o “eu”, que narra, e o “nós”, usado como referência aos integrantes da Comissão Brasileira de definição de 

fronteiras. Na pretensão de construir um discurso localizado historicamente em uma contenda diplomática entre Bra-

sil, Peru e Bolívia, analisaremos a situação em que “o enunciador do discurso é ao mesmo tempo participante do pro-
cesso enunciado, em que o protagonista do enunciado é o mesmo protagonista da enunciação” (BARTHES, 2004, p. 

169). Nesse sentido, interessa observar “a escolha dos sintagmas com que [o narrador] cerca seus atos passados” 

(BARTHES, 2004, p. 170). Demonstraremos que o autor, a despeito da utilização do pronome no plural, possivel-

mente para demonstrar a integração da Comissão, apresenta momentos de oscilação, fazendo uso da 1ª ou até da 3ª 

pessoa do singular. A não homogeneidade na utilização dos pronomes indica que não haveria integração entre os 

membros da comissão suficientemente grande para que o “nós” pudesse ser utilizado indistintamente – a integração 

almejada, mas não alcançada, seria previsível, uma vez que só temos a narrativa do próprio Euclides. Para subsidiar a 

análise, utilizaremos os princípios teóricos delineados por Roland Barthes em O Discurso da História, onde o teórico 

faz um esquadrinhamento da estrutura do discurso histórico. 

O FACEBOOK NO “ALÉM DAS FRONTEIRAS”: 

INSTRUMENTO PARA UM PROCESSO DE GRAMATIZAÇÃO 

DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA? 

Ana Beatriz Simões da Matta (UERJ) anabeatrizsimoes@hotmail.com 

 

A rede social facebook, criada nos Estados Unidos em 2004 por Mark Zuckerberg, possui alcance mundial es-

timado em 1.000.000.000 de usuários por mês, oriundos de diversas esferas e camadas sociais. Esta ferramenta de in-

teração virtual baseia-se principalmente na troca de informações entre seus usuários e aborda diferentes temas através 

de recursos verbais e não verbais. O presente trabalho tem por objetivo questionar o uso do referido meio eletrônico 

no ensino de língua portuguesa como língua estrangeira no espaço transnacional (ZOPPI-FONTANA, 2010) de ma-

neira a investigar se a utilização do mesmo direciona-se à ampliação do conceito de gramatização linguística propos-

to por Auroux (1992), que versa sobre a descrição e instrumentalização do saber metalinguístico através da gramática 

e do dicionário. Utiliza-se como metodologia de análise deste trabalho a seleção de sequências discursivas do aplica-

tivo intitulado “bate papo” e do recurso de compartilhamento de informações denominado fun page (“página diverti-
da”) de modo a compreender como os saberes e dados aí publicados podem corroborar com o ensino da variante bra-

sileira do português e, consequentemente, colaborar com a gramatização do português como língua estrangeira. A 

partir de observações prévias, é possível afirmar que a interação proporcionada pelo facebook parece estimular posi-

tivamente os alunos em relação à aprendizagem do português brasileiro. Ressalta-se que a citada página tem por títu-

lo “Além das fronteiras UERJ-UNT” e é um dos recursos utilizados no projeto “Além das fronteiras: o ensino de lín-

gua portuguesa como língua estrangeira”, direcionado aos alunos do Departamento de Lenguas Extranjeras da Uni-

versidad Nacional de Tucumán, localizada na República Argentina. 

O FLAMBOYANT, MULUNGU E O SUPREMO DESEJO, DE EUGENIO GOMES: 

RESGATE DE ESCRITORES BAIANOS EM O CONSERVADOR 

Nair Caroline Santos Ramos (UNEB) Caroline-somar@hotmail.com 

Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) conceicaoreis@terra.com.br 

 

Eugênio Gomes, crítico literário baiano, desempenhou papel relevante no panorama literário baiano durante 

dos primeiros decênios do século XX, período em que ainda se dispunha de poucos meios para divulgar a produção 

local. O periódico baiano O Conservador serviu de meio de veiculação de sua produção. Na presente comunicação, 

objetiva-se apresentar uma amostra do trabalho filológico desenvolvido com o resgate de sua produção referente ao 

ano de 1921, veiculada no referido periódico. 

O GÊNERO GAME: POSSIBILIDADES CRIATIVAS DE LEITURA 

Camila Mourão Dias (UERJ) camilamourao.uerj@yahoo.com.br 

Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ) luizrobertoss@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral defender o ato de jogar como processo de leitura, concebida co-

mo construção de sentido(s), da qual o jogador participa como coautor. Para realização dessa tarefa, sugerimos uma 
descrição do game como gênero discursivo hipermodal. Teorias da área do estudo de games foram articuladas a teo-
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rias da área de letras, a fim de respaldar com coerência teórica os objetivos aqui pretendidos. O corpus a ser estudado 

compõe-se de uma transcrição de uma jogada completa do game Heavy Rain e de gravações de cenas fílmicas e con-

troláveis do mesmo jogo. A atividade lúdica é defendida como um processo de leitura bastante enriquecedor, que 

exige do jogador uma postura ativa, na qual ele precisa concretizar habilidades diversas para dar conta de construir 
sentidos a partir da multiplicidade semiótica do game. 

O GÊNERO “TIRINHA” EM ATIVIDADES DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

PROPOSTAS EM LD DE PORTUGUÊS: CONTRASTES E CONFRONTOS 

Sandro Luis da Silva (UNIFESP) vitha75@gmail.com 

 

É incontestável que o livro didático de português constitui um instrumento cultural que responde a diferentes 

contextos de exigências, sejam aquelas voltadas para o planejamento e implementação de currículo, sejam as que se 

voltam para o funcionamento de mercado editorial. Trazemos à baila aqui algumas reflexões, a partir de uma pesqui-

sa em andamento, na qual verificamos “se” e “como” as unidades de livros didáticos do 6º ano trabalham o gênero 

“tirinha” nas atividades propostas – leitura, produção textual, exercícios de linguagem, a fim de levar os educandos a 

uma compreensão dos mecanismos linguísticos, tornando-os competentes linguisticamente, como propõem os PCN. 
O corpus são dois livros da Editora Scipione: Projeto Radix: Português (TERRA; CAVALLETE, 2005) e Lingua-

gens em sintonia – língua portuguesa (GRANATIC; ALMEIDA, 2006). O referencial teórico está em Dionísio & 

Bezerra (2005), Lauria (2004), Britto (2003) que discutem a função do livro didático no processo de ensino-

aprendizagem e a função social que ele assume na complexidade da sociedade; quanto à leitura e à produção textual, 

em Marcuschi (2001) e Kleiman (1989, 2001). Em relação ao gênero, a teoria de Bakhtin (2001), Schneuwly & Dolz 

(2004) e, em relação à “tirinha”, pauta-se em Ramos (2010) e Vergueiro & Ramos (2009). A metodologia desta pes-

quisa consiste no levantamento bibliográfico com a análise dos capítulos que compõem o corpus. Pode-se afirmar, 

por enquanto, que é fundamental uma reflexão sobre a importância das atividades de linguagem propostas nos livros 

didáticos, a partir das “tirinhas”, que não podem ser apenas um pretexto para o ensino da gramática normativa ou pa-

ra exercícios mecanicistas, mas um gênero capaz de levar o educando a pensar na língua oral e escrita como meios de 

interação social. 

O GRITO MUDO E AS VOZES SOBREVIVENTES EM BERTOLD BRECHT E PIPPO DELBONO 

José Guimarães Caminha Neto (UERJ) josecaminha@gmail.com 

 

Esta reflexão parte da Pathosformel do grito mudo como uma imagem sobrevivente nos campos distintos do 

drama épico e da performatividade documental. No confronto das regras presentes no jogo de cena no teatro e no ci-

nema se esfumam os papéis do ator e do sujeito autobiográfico; emerge a instância do trauma no evento artístico e se 

expande a dimensão da fala sob a esfinge do silêncio. As obras Mãe Coragem e seus filhos e O Grito, de Bertold 

Brecht e Pippo Delbono, respectivamente, formam o corpo teatral deste trabalho e servem ao pensamento de Aby 

Warburg, Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman e Giorgio Agamben em momentos distintos, aparecendo para 

ampliar as possibilidades da razão e da fantasia: imagem de uma boca aberta que nos imobiliza, nos decifra e nos de-

vora. 

O HUMOR VERBAL NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Claudia Moura da Rocha (UERJ) claudiamoura@infolink.com.br 

 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar alguns dos resultados obtidos a partir da pesquisa sobre a pre-

sença do humor verbal no livro didático de língua portuguesa e o seu aproveitamento didático. Nosso intuito foi veri-

ficar de que forma o humor verbal e os gêneros textuais de humor vêm sendo abordados por essas obras didáticas: 

como ocorre a exploração do humor verbal? Seria o texto de humor um pretexto para o ensino de conteúdos de natu-

reza gramatical? O texto de humor é utilizado nas atividades de produção textual? Apresentamos também a aborda-

gem dos aspectos semióticos, dentre eles a iconicidade verbal (SIMÕES, 2009), presentes nos gêneros de humor. 
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O ITEM CONFORME: SEGUNDO UM MODELO BASEADO NO USO 

Cassiano Luiz do Carmo Santos (IFRJ) cassianolsantos@ibest.com.br 

 

Apesar de possuírem uma longa tradição na linguística, foi apenas no final do século XX (LANGACKER, 
1987) que os modelos baseados no uso se solidificaram como uma abordagem de investigação linguística. No mode-

lo proposto por Bybee (2010), a gramática é resultado da atuação de processos cognitivos de domínio geral durante o 

uso linguístico, ou seja, durante o uso que o falante faz da sua língua. Dizer que a língua é resultado de processos de 

domínio geral é dizer que os processos cognitivos que atuam na configuração da gramática são os mesmos que ope-

ram em outras áreas da cognição humana. Alguns desses processos são: categorização, chunking [reencontro], me-

mória enriquecida, analogia e associação transmodal. Dizer que a língua é resultado do uso, é dizer que a experiência 

linguística dos falantes possui papel fundamental na criação de padrões linguísticos e que, portanto, a estrutura da 

língua é emergente. Assim, o modelo baseado no uso que utilizo nesta pesquisa possui estreita relação com os acha-

dos da teoria da gramaticalização (HEINE et alii, 1991; BYBEE et alii, 1994; LEHMANN, 2002), por esta também 

dar relevo a aspectos cognitivos e de uso linguístico para a explicação da gramática. A partir de um modelo baseado 

no uso e da teoria da gramaticalização, analisam-se as construções com os itens “segundo” e “conforme” em um cor-
pus de português arcaico, tendo como objetivo identificar como se configuram essas construções, quais são os pro-

cessos cognitivos envolvidos na utilização delas e qual a relação destas construções com o processo de gramaticali-

zação. 

O LAR E O PALCO, NA ERA DO RÁDIO: 

A IDENTIDADE FEMININA EM A ESTRELA SOBE, DE MARQUES REBELO 

Jaqueline Maria Freitas (UNIGRANRIO) jaqmaria17@gmail.com 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 

 

O romance A Estrela Sobe, escrito por Marques Rebelo em 1939, esboça um painel muito particular do meio 

artístico radiofônico no Rio de Janeiro dos anos 1930/1940, personificando na protagonista Leniza Méier e em seus 

percalços a caminho da fama, a ilusão de muitas moças dessa época, que buscavam através do meio uma maneira de 

sair da pobreza e de transformar sua realidade, tornando-se, quem sabe uma rainha do rádio como Emilinha Borba, 
Marlene, Ângela Maria, dentre tantas outras. A narrativa de Rebelo, entretanto, vai além, conferindo a sua aspirante a 

artista diversas alegorias – a cidade em transformação; os conflitos urbanos; a busca feminina pela liberdade –, en-

tremeando sua trama com aspectos que contemplam linguagem e significados reveladores de sutilezas desconcertan-

tes, com as quais, este quase esquecido modernista carioca expõe sua crítica e observação das relações sociais. O pre-

sente trabalho pretende apontar tais sutilezas, analisando aspectos relativos à identidade feminina na era das eternas 

rainhas do rádio. 

O LATIM CIENTÍFICO: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Leonardo Ferreira Kaltner (UFF) leonardokaltner@ig.com.br 

 

Debateremos, em nossa apresentação, uma possível abordagem linguística, a partir da linguística textual, para 

o latim científico dos séculos XVIII e XIX, empregado nas ciências naturais modernas. Temos como corpus, para es-
ta análise linguística, as obras Historia Naturalis Palmarum e Flora Brasiliensis, de autoria do célebre naturalista 

alemão Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868). A fim de empreendermos esta análise, demonstraremos 

também as possibilidades de comparação das obras escritas em latim científico, do autor supracitado, com a obra Na-

turalis Historia de Plínio, o Velho (23 – 79 d.C.), uma das principais influências da Antiguidade Clássica para o uso 

científico do latim nos séculos XVIII e XIX. Teceremos considerações, por fim, sobre a obra Botanical Latin (1992) 

de William T. Stearn, que recontextualiza, para os dias atuais, o debate sobre o uso do latim como instrumento da 

Botânica. 
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O LUGAR DO ÍNDIO EM DOCUMENTOS DO SÉCULO XVIII DA CAPITANIA DA BAHIA 

Maria Ionaia de Jesus Souza (UNEB) ionaiasouza@yahoo.com.br 

 

Esta comunicação faz parte de um projeto maior, relacionado à temática indígena da capitania da Bahia do sé-
culo XVIII, cujo objetivo é fazer a edição diplomática de manuscritos pertencentes ao Arquivo Histórico Ultramarino 

(AHU). O corpus de análise para este trabalho é constituído por documentos que fazem parte do acervo do AHU, em 

Lisboa. Por volta do aniversário dos 500 anos de Brasil, o AHU disponibilizou documentos históricos referentes à 

história do Brasil Colonial em arquivos de diversos países europeus e, em especial, de Portugal, microfilmados e 

transpostos em CD-ROM, veiculados pelo Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco (ou 

Projeto Resgate). Várias instituições brasileiras foram contempladas com parte desse valioso acervo digital. Desses 

documentos disponíveis, elegeram-se vinte e dois para serem editados diplomaticamente, a fim de facilitar a sua lei-

tura, considerando-se a importância do século XVIII para a história do Brasil, em especial a da Bahia. Como se sabe, 

o estudo sobre a inserção dos índios no contexto social brasileiro ainda carece de maiores informações, portanto, va-

lendo-se da cópia microfilmada e da edição diplomática desses documentos, este trabalho tem por objetivo apresentar 

algumas características que mostram o papel dos índios no processo de formação da sociedade brasileira. 

O MASCULINO E O FEMININO NA FALA DE CHANDLER BING: SERIADO FRIENDS EM QUESTÃO 

Amália Pratte Santos (UFES) amaliaprt@gmail.com 

Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br 

 

A discussão entre as diferenças dos sexos é algo que surgiu há milênios e está presente na sociedade até hoje. 

As diferentes formas de fala e construção discursiva do texto possuem características que, ao longo dos séculos, tor-

naram-se parâmetros de masculino e de feminino. Esses são partes do universo cotidiano e os indivíduos, inconscien-

temente, utilizam padrões pré-estabelecidos dessas diferenças. Comportamento, gestos, fala são determinantes das 

características de cada um desses dois grandes grupos. Sendo assim, o estudo dessas diferenças nos permite entender 

e aproximar o que parece tão distinto. Dentro de cada instituição social, seja escola, família, religião etc., temos essa 

visão que vem sendo propagada há séculos sobre o que é o comportamento ideal, diríamos até “correto” do homem e 

da mulher. Mas há divergência, por mais que tenhamos essas características definidas em separado, cada ser humano 
apresenta uma junção dos dois comportamentos; então não é polarmente definida. Analisando o comportamento e 

principalmente a fala do personagem Chandler Bing, procura-se mostrar que, dependendo da situação do contexto, 

alterna-se esse modo de agir. Tendo como corpus o seriado “Friends” (1994-2004), são aplicadas as teorias sobre 

gênero masculino e feminino para discutir a linguagem do personagem Chandler Bing, tendo como norte os textos do 

Lakoff (1975), Glass (1993) e Grey (1992) dentro do campo de análise da fala do personagem. 

O MORFEMA –KA E AS SUAS VÁRIAS FUNÇÕES EM PAUMARÍ 

Jéssica Leckar da Silva (Bolsista PIBIC/UFRJ) jessicaleckar@hotmail.com 

Marcia Maria Damaso Vieira (UFRJ) 

 

Em Paumarí existe um afixo –ka– que aparece em diferentes contextos sintáticos aparentemente não relacio-

nados. Em cada um desses contextos, tal morfema parece assumir uma função diferente. Em (1), o morfema ocorre 
em uma estrutura possessiva intransitiva. Em (2), ka– parece funcionar como um morfema aplicativo, já que, quando 

agregado ao verbo, um objeto com interpretação de fonte é licenciado, tornando a construção transitiva. Em (3), o 

prefixo se manifesta em uma estrutura bitransitiva com a interpretação de transferência de posse do objeto direto para 

o objeto aplicativo – “a galinha para mim”. 1. Posse: o-KA-hado-hi > 1ºSG-ka-faca– MODO > “Tenho faca”. 2. Fon-

te: bi-KA– jari’da-hi > ida i-athini > 3ºSG-ka-acreditar-MODO DEM 2-palavras > “Ele não acredita (a partir de) su-

as palavras”. 3. Transferência de posse da fonte para o alvo: ho-ra-KA-abini-hi-vini ida arakava > 1ºSG-para-KA-

matar-hi-TRANS DEM galinha > “Ele matou a galinha para mim”. Tendo como base a proposta da morfologia dis-

tribuída sobre a derivação das palavras na sintaxe e a da Pylkkänen (2002) para uma tipologia dos morfemas aplica-

tivos, sugerimos aqui que –ka é um único morfema que adquire diferentes interpretações e funções a partir da confi-

guração em que se encaixa. Tal morfema tem um significado básico de posse e assim, pode ocorrer, por exemplo, em 

contexto como (1) e (3) em que a noção de posse está envolvida. 
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O NOVO PARADIGMA EDUCACIONAL E A PROPOSTA DE TRABALHO 

FUNDAMENTADA EM GÊNEROS TEXTUAIS: ASPECTOS CONVERGENTES 

Gilmar Ramos da Silva (UFT) gilmarsilva6@hotmail.com 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@mail.uft.edu.br 

 

Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre o paradigma educacional emergente e estabelece as inter-

relações existentes entre o novo paradigma e a categoria dos gêneros. Além disso, propõe uma sequência didática pa-

ra o ensino do gênero “resumo acadêmico”, dentro dos pressupostos do novo paradigma educacional, com base na 

categoria gênero textual e nos pressupostos do interacionismo sociodiscursivo propostos pelo grupo de Genebra. 

O OLHAR IRÔNICO DE MACHADO DE ASSIS EM MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 

Simone de Souza Braga Guerreiro (UERJ) simbraga@hotmail.com 

 

Nos manuais teóricos sobre figuras de linguagem, a ironia é caracterizada como uma figura de pensamento 

que consiste em sugerir, pelo contexto, pela entonação e pela contradição dos termos; o contrário do que as palavras 

ou orações parecem exprimir. Seu aspecto importante é o fato de ela não estar nas palavras em si, mas “por trás” das 
palavras. Muito além dessas considerações teóricas acerca do termo ironia como figura de discurso, encontramos esta 

característica na obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Procuramos, neste trabalho, fazer 

um recorte do recurso irônico utilizado por Machado de Assis, notadamente em alguns capítulos marcados pela pre-

sença do narrador e das personagens Marcela e Prudêncio, bem como as convergências com autores que o autor des-

tacou como modelos. 

O PAPEL DO PROFESSOR 

NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Neliane Raquel Macedo Aquino (UFT) nr.macedo@hotmail.com 

Ilza Leia Ramos Arouche (UFT) 

 

O processo que envolve o desenvolvimento de ensino e aprendizagem e o sucesso ou não do mesmo é o foco 

de muitos estudos sobre educação e formação de conhecimento. É sabido que há diferentes ideias acerca da realiza-
ção do ensino pelo professor e da aprendizagem pelo aluno. Mas todas possuem o mesmo objetivo, o sucesso da 

aprendizagem. Assim, não há como falar de sucesso em aprendizagem sem falar na relação estabelecida entre profes-

sor e alunos em sala de aula. Desse modo, a presente pesquisa analisa, com apoio da FAPEMA, esta relação conhe-

cida como o papel do professor no ambiente de sala de aula de língua estrangeira, o qual é promovido por meio da 

interação. Pode-se definir, como objetivos desse trabalho, a caracterização da aprendizagem de língua estrangeira, da 

abordagem de ensinar do professor, a relação entre professor e os alunos em sala e a contribuição sobre a importância 

do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem, utilizando-se para tal o desenvolvimento de uma pes-

quisa bibliográfica fundamentada em autores como Almeida Filho (2005) e Ribeiro (1986). Dessa maneira, a pesqui-

sa demonstra, por meio do aprofundamento teórico, como as noções de papel do professor e abordagem estão imbri-

cadas, tornando-se relevantes ao processo de ensino e aprendizagem e, portanto, não podendo ser ignoradas. Almeja-

se, enfim, a percepção desses aspectos pelo o professor de língua estrangeira. 

O PATHOS DO EXÍLIO EM MILTON HATOUM 

Joyce Silva Braga (UERJ) joycesilvabraga@gmail.com 

Fátima Cristina Dias Rocha (UERJ) fanalu@terra.com.br 

 

Ao pensar na imagem do escritor que é construída pela trama de discursos que está disposta em seu “espaço 

biográfico”, buscaremos refletir sobre os diálogos que Milton Hatoum vem realizando com a cultura árabe, através 

de seus múltiplos papéis, como professor de literatura, crítico, escritor e, principalmente, tradutor. Hatoum é tradutor 

de Edward Said, intelectual árabe, autor de Orientalismo – O oriente como invenção do ocidente (2007). Hatoum 

traduziu Representações do Intelectual (2005), em que Edward Said configura a condição de exilado como metáfora 

primordial para o intelectual contemporâneo. Dentro dessa perspectiva, o objetivo deste ensaio será mapear no espa-

ço biográfico de Milton Hatoum, esse pathos do exílio debatido por Said. Será analisado o modo como o exílio per-
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passa por sua obra ficcional, principalmente os romances Relato de um Certo Oriente, Cinzas do Norte e Dois Ir-

mãos, em estreita relação com depoimentos, entrevistas e outros registros biográficos e autobiográficos do escritor. A 

presença do exílio em Hatoum promove uma dupla inscrição em sua obra: individual e coletiva. Ou seja, tangencia 

não só a biografia deste escritor enquanto descendente árabe e intelectual contemporâneo, mas colabora na busca de 
uma identidade de grupo, uma identidade coletiva, a dos imigrantes árabes que vieram para o Brasil. Este trabalho 

pretende, assim, colaborar com as pesquisas que tratam das representações e figurações árabes produzidas no Brasil. 

O PENSAMENTO CRÍTICO DE EDUARDO PORTELLA 

Camillo Cavalcanti (UESB) camillo.cavalcanti@gmail.com 

 

Nas Letras brasileiras, o ano de 2012 foi marcado pelos 80 anos de Eduardo Portella, uma das grandes refe-

rências em teoria da literatura e crítica literária. Sua obra capital em letras está concentrada nos primeiros anos de 

carreira, entre 1958 e 1970. Com as oportunidades políticas, desde ministro da educação à presidente da UNESCO, 

Portella foi mudando o perfil de crítico literário para ensaísta culturalista, deixando os assuntos específicos de letras 

em segundo plano, conforme indica sua bibliografia. De modo que os títulos até 1970 estão voltados, em maioria, à 

teoria e à crítica. Este trabalho apresenta três obras importantes, no âmbito teórico-crítico, do vulto em questão: Di-
mensões I, 1958; Teoria da Comunicação Literária, 1970; e Confluências, 1983. Quanto a Fundamento da investi-

gação literária, 1974, consultar "Carta sobre o fundamento literário", Tempo Brasileiro, 191, 2012. 

O PRESENTE DO INDICATIVO E OS SEUS DESLOCAMENTOS FORMAIS SEMÂNTICOS 

DE ORDEM, PEDIDO, CONSELHO, SUGESTÃO E SÚPLICA 

Thaís Vieira de Castro (UCP/RJ) tvcastro@firjan.org.br 

Lilian Ribeiro Furtado (UCP/RJ) 

 

O presente artigo visa à investigação das causas e consequências do fato de os valores semânticos de ordem, 

pedido, conselho, sugestão ou súplica, atribuídos pela tradição gramatical à segunda pessoa do singular do modo im-

perativo afirmativo terem sido deslocados para o uso da terceira pessoa do presente do indicativo. Tem-se como ob-

jetivo demonstrar que, na realidade, o imperativo não é um modo verbal em si, já que não é constituído de formas 

próprias e sim de um deslocamento formal semântico do próprio presente do indicativo e do presente do subjuntivo, 
com o objetivo de servir às funções supracitadas. Isso se faz claro na construção do imperativo afirmativo, em que se 

observa a preferência do falante pelo uso da terceira pessoa em detrimento da segunda, e na formação integral do 

presente do subjuntivo, acrescido apenas da partícula negativa. Vale ainda ressaltar que se verifica que a segunda 

pessoa do singular do imperativo afirmativo é nada menos que a terceira pessoa do singular do presente do indicativo 

com outro uso, o de ordem, contrariando o que a tradição gramatical orienta há muito tempo. 

O PIBID – LÍNGUA PORTUGUESA NA UFRB: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

Durante muito tempo, o ensino de língua portuguesa nas escolas da educação básica orientou-se por uma 

perspectiva estritamente normativista, cujo foco de atenção e interesse recaía unicamente sobre os conteúdos grama-

ticais. Com o desenvolvimento da linguística, no Brasil, começa a haver uma forte crítica ao ensino de língua mater-
na baseado no prescritivismo gramatical em detrimento das manifestações linguísticas realizáveis através do texto 

escrito e falado. Entretanto, o que se observa no cotidiano escolar é que ainda se continuam reproduzindo as práticas 

tradicionais no ensino da língua, em que os textos são destituídos de significado e funcionalidade, constituindo-se 

apenas em meros exercícios escolares. No sentido contrário a essa orientação, a proposta do Projeto Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência do curso de Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia fundamenta-se 

em uma concepção de linguagem sociointeracionista e discursiva, em que as práticas de leitura e escrita são vistas 

como práticas sociais relevantes para a formação do indivíduo. Este trabalho pretende apresentar os fundamentos e 

atividades desenvolvidos no interior do subprojeto de língua portuguesa da UFRB no PIBID, esperando contribuir 

com as discussões sobre o ensino de língua portuguesa bem como a formação do professor de língua materna. Para 

isso, o trabalho ancora-se em bases teórico-metodológicas desenvolvidas por diversos autores, dentre eles Marcuschi 

(2007), Koch (2004), Dolz e Schenewly (2004). 
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O PIBID NA ESCOLA: 

UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS DIGITAIS POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Dayane Veras dos Santos (UFRB) dayaneveras@yahoo.com.br 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

O subprojeto de língua portuguesa do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) per-

tencente ao curso de licenciatura em letras/libras/língua estrangeira da UFRB parte do princípio de que o ensino da 

língua portuguesa deve ser repensado sob a perspectiva da educação linguística, buscando-se novas maneiras de re-

flexão e ação sobre a linguagem. Sendo assim, este trabalho estuda o funcionamento da linguagem, especificamente, 

no que concerne aos gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital, levando-se em conta que O ad-

vento da tecnologia da informação promove novas formas de interação e integração social. Assim, a escola não deve 

ignorar tais transformações, sendo de fundamental importância que o espaço escolar esteja sensível e atento às mu-

danças que ocorrem na sociedade. É neste sentido que o presente estudo tem como objetivo investigar quais os gêne-

ros da mídia digital são mais utilizados pelos alunos do ensino médio, analisar as características linguísticas de cada 

gênero e propor metodologias pedagógicas que possam explorar as potencialidades comunicativas advindas desses 
textos midiáticos, o que poderá contribuir significativamente para trabalhar com o aluno as múltiplas possibilidades 

de utilização da língua. Para a realização da pesquisa, foi aplicado um questionário em duas turmas do ensino médio 

de uma escola da rede estadual localizada na cidade de Amargosa-BA. Os gêneros digitais mais utilizados pelos alu-

nos é o facebook, twitter, e-mail, Orkut, blog e o e-mail educacional. Estes gêneros devem ser trabalhados na sala de 

aula como uma ferramenta para o ensino de língua portuguesa, na medida em que podem auxiliar o desenvolvimento 

da competência comunicativa dos alunos. 

O PIBID NA UFRB: ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA 

Gredson dos Santos (UFRB) gredsons@yahoo.com.br 

 

Pretende-se argumentar em favor de que o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, desde sua 

implantação nas universidades brasileiras, representa uma importante iniciativa de articulação entre os estudantes de 

licenciatura e seu futuro campo de trabalho. Objetiva-se mostrar que, efetivamente, o PIBID promove uma aproxi-
mação ativa entre licenciandos e a escola de ensino fundamental e médio, antes limitado ao estágio supervisionado. 

No curso de letras da UFRB, o PIBID representa uma articulação importantíssima entre o saber acadêmico da área e 

a educação básica, levando os estudantes compreenderem melhor a relação teoria-prática no que tange aos estudos 

em língua e literatura e sua aplicação na escola pública brasileira. 

O PNLD/2012 E O TRATAMENTO DA HABILIDADE DE LEITURA EM EFL 

Aline Baptista Bandeira Pinheiro (CPII) flag.aline@gmail.com 

Claudia Garcia Gonçalves (CPII) dinhagg@gmail.com 

Luciana Pedroza de Carvalho (CPII) teacherluciana@yahoo.com.br 

Thaís da Guia Silva (CPII) thaisguia@yahoo.com.br 

Mônica de Souza Coimbra (CPII/COLUNI-UFF) coimbra.nit@gmail.com 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar análises de materiais didáticos oferecidos pelo Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD/2012 (Língua Estrangeira) às instituições de educação básica. As análises foram realiza-

das por professoras de instituições de ensino estadual, municipal e federal, como parte das atividades do Programa de 

Residência Docente/2013, do Colégio Pedro II. Foram analisados os primeiros volumes das séries On Stage, Upgra-

de e Take Over, levando-se em consideração, especialmente, o tratamento dado à habilidade de leitura. Priorizou-se 

avaliar o desenvolvimento da habilidade leitora, uma vez que esta atende tanto às necessidades da educação formal 

quanto ao letramento integral do aluno. Além disso, entende-se que o desenvolvimento da habilidade leitora em lín-

gua estrangeira auxilia no desenvolvimento da habilidade de leitura em língua materna. Foram observadas as conver-

gências e divergências das obras entre si e em relação às orientações de documentos públicos como os OCEM e 

PCN. O trabalho está teoricamente embasado em Almeida (2012), que ressalta o fato de o ensino das quatro habili-

dades nas escolas regulares nunca ter obtido sucesso ao longo da história da educação brasileira, e aponta para o fato 

de que se deve investir no desenvolvimento da visão crítica de nossos alunos. Em linhas gerais, buscaremos avaliar o 
nível de autonomia do professor que busca desenvolver o letramento crítico de seus alunos, sem se afastar das dire-

trizes do Currículo Mínimo, utilizando o material disponibilizado pelo Programa Nacional do Livro Didático. 
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O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA: 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Anielle Souza de Oliveira (UFBA) anie_oliveira@hotmail.com 

Américo Venâncio Lopes Machado Filho (UFBA) americovenancio@gmail.com 

 

Os resultados aqui apresentados serão parte de um projeto maior, desenvolvido na elaboração do trabalho de 

doutorado. Sustenta-se, como problema central, a compreensão das circunstâncias linguísticas em que o português 

tem sido transmitido, mediante dicionários, gramáticas e materiais didáticos em geral, às nações anglo-americanas, 

desde os contatos iniciais. Para tanto, faz-se necessária uma análise do contexto histórico, levando-se em conta, ain-

da, a estrutura dos corpora veiculados como instrumento de transmissão linguística. Cabe, dessa maneira, discernir os 

diferentes intercâmbios existentes na relação dos ingleses e, posteriormente, dos estadunidenses com a língua portu-

guesa, de Portugal e, após alguns séculos, do Brasil. Torna-se essencial, na constituição histórica do português, bus-

car arrimo no ensino desse idioma entre os povos anglófonos mencionados. Assim, propõe-se apresentar um breve 

panorama de documentos diacronicamente distribuídos, a fim de tornar possível a exposição de propósitos que te-

nham contribuído para a expansão da língua lusa, bem como de revelar a estruturação desses materiais, portadores de 
aspectos linguísticos e culturais diversos. Partindo-se da análise metalexicográfica do dicionário de Antônio Vieira 

Transtagano, resultado da dissertação de mestrado de Oliveira (2011), busca-se avaliar outras fontes de consulta pre-

sentes na história do português como língua mundialmente falada, objetivando-se captar os aspectos presentes nessa 

difusão linguística e, também, acumular subsídio para que sejam aprimorados os recursos atuais. 

O PORTUGUÊS SÃO DOIS? ROSA VIRGÍNIA MATTOS E SILVA E SEU CONCEITO DE LÍNGUA 

Leia Passos Almeida (UNEB) leia_passos@hotmail.com 

Permínio Souza Ferreira (UNEB) perminio@gmail.com 

 

É demais sabido que dentro dos estudos filológicos e da linguística histórica um nome que se destaca nessa 

esfera no Brasil e no mundo é Rosa Virgínia Mattos e Silva. Tendo graduação em línguas anglo-germânicas pela 

Universidade Federal da Bahia (1961), Rosa dedicou-se aos estudos linguísticos e filológicos deixando uma ampla li-

teratura na área. Em alguns de seus trabalhos, como no livro O português são dois: novas fronteiras, velhos proble-
mas, pela editora Parábola, a autora defende a variante do português brasileiro como uma língua diferente do portu-

guês lusitano, divergindo do conceito de língua de alguns teóricos. Nesse sentido, vale a pena fazer um estudo de 

quais os conceitos de língua são adotados pelos principais estudiosos da área e em que sentido diferem do conceito 

adotado por Rosa Virgínia, bem como entender e conhecer os argumentos em que a mesma se respaldava na defesa 

do português brasileiro como língua distinta do português de Portugal e dos demais países da lusofonia. 

O PROCESSO DE GRAMATIZAÇÃO DA LIBRAS: O CASO DOS DICIONÁRIOS 

Angela Corrêa Ferreira Baalbaki (UERJ) angelacf@bol.com.br 

 

A gramatização da libras pode ser observada a partir de alguns acontecimentos políticos (promulgação da Lei 

de Libras), institucionais (a atual proposta educacional bilíngue inclusiva que prevê, minimamente, a presença de um 

intérprete na sala de aula), culturais e linguísticos. Em relação aos últimos, destacam-se as publicações sobre descri-
ção linguística da libras e metodologia para ensino da libras como segunda língua, a criação do Programa Nacional 

de Apoio à Educação de Surdos e o Programa Nacional Interiorizado a Libras (2001-2006), ambos executados pela 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e financiados pelo MEC-SEESP-FNDE. Em termos insti-

tucionais, destaca-se que, para o cumprimento do Decreto 5.626/2005, foi instituído e implementado o exame nacio-

nal para certificação de proficiência no uso e no ensino da libras e para certificação de proficiência na tradução e in-

terpretação libras/português/libras, denominado PROLIBRAS, iniciado em 2006. A o considerar a institucionaliza-

ção do saber, destaca-se que, na década 2000, iniciam-se as primeiras iniciativas para a formação de professores de 

libras como L1 e L2 – com a criação de habilitações e cursos superiores específicos. A essas iniciativas, somam-se as 

publicações e os congressos que focalizam a temática. Especificamente sobre os dicionários, pode-se dizer que esses 

instituem o que é considerado o “corpus escrito” de uma língua, sancionando a aceitação de itens lexicais e consti-

tuindo o que pode ou não fazer parte das inserções de novas formas linguísticas. São, por assim dizer, inventários de 

“signos legitimados” em relação aos quais, por razões sócio-históricas, conferem poder a uma determinada variante. 
No entanto, a estandardização de línguas de sinais não ocorreu a partir de variante escrita; também não ocorreu em 
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função da criação/fortalecimento do estado-nação. Portanto, para falar do processo de gramatização das línguas de 

sinais, deve-se sublinhar as diferenças entre os processos que constituíram as línguas orais e as línguas de sinais. 

O PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO 

Patricia Affonso de Oliveira (UFRJ) patiaffonso@yahoo.com.br  
Carlos Victorio Alexandre Gonçalves (UFRJ) carlexandre@bol.com.br 

 

Investigamos o processo morfológico denominado recomposição, analisando os elementos neoclássicos ‘eco-’ 

e ‘homo-’. Os formativos ‘eco-’ e ‘homo-’ são oriundos do grego e significam, respectivamente, “casa, habitat” e 

“semelhante, igual a” (CUNHA, 2010; HOUAISS, 2009). Atualmente, os formativos eco– e homo– vêm sendo am-

plamente utilizados para formar novas palavras, mas não mais com o significado que encontramos no dicionário eti-

mológico: eco– aparece associado aos significados de “ecológico” e “reciclagem”, típicos de palavras como ‘ecolo-

gia’ e ‘ecológico’, e homo-, ao significado de “gay”, numa clara referência à palavra ‘homossexual’. Esses formati-

vos adquirem o significado de todo o composto de onde se desprenderam e se juntam a outras bases, formando novas 

palavras. A recomposição é o processo pelo qual há um encurtamento de uma palavra, outrora composta, em um ra-

dical que adquire o significado de todo o composto. Esse radical se junta a uma forma livre da língua, formando uma 
nova palavra. 

O PROCESSO INTERACIONAL EM MATERIAL DIDÁTICO 

PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) 

Maria Filomena Correia do Rego (UFF) maria_rego2002@yahoo.com.br 

 

Este trabalho visa a analisar o papel da linguagem empregada em aulas de educação a distância de disciplinas 

de diferentes áreas do conhecimento de um curso de ensino médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A análise 

se deteve no material didático impresso com o objetivo de elencar os recursos linguísticos que caracterizam as mar-

cas de interlocução empregadas pelo professor, autor da aula, para conduzir o processo de aprendizagem. Este estudo 

se apoia nos conceitos de aprendizagem como prática social mediada pela linguagem (VYGOTSKY, 2001); de alte-

ridade e dialogismo (BAKHTIN, 2011) e no referencial teórico da semiolinguística (CHARAUDEAU, 2009), em es-
pecial os conceitos de situação comunicativa, de sujeito e de modos de organização do discurso. O estudo apontou 

para uma correspondência entre os atos de linguagem presentes no material analisado e os atos de linguagem comuns 

ao gênero aula, incluindo os elementos de oralidade. Consideramos tal comportamento como evidência de uma estra-

tégia de aproximação entre os interlocutores do ato comunicativo que simula a presença física do professor na cena 

discursiva. Tal aproximação faz-se necessária para promover a interação e, assim, conduzir o processo de ensino e 

aprendizagem. 

O PROFESSOR NA PÓS-MODERNIDADE: 

DAS MÚLTIPLAS IDENTIDADES AS INCERTEZAS DA PROFISSÃO DOCENTE 

Natália Xavier Pereira (UNIGRANRIO) nxpereira@hotmail.com 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) idfrazao@uol.com.br 

Cristina Novikoff (UNIGRANRIO) 

 

É indiscutível a importância da escola e consequentemente do professor para a construção de uma nação. Em-

bora este seja um pensamento instituído no senso comum, na prática esta profissão vem ao longo dos anos passando 

por um processo de desvalorização e culpabilização. Atualmente os professores são tidos como os principais respon-

sáveis pelo fracasso de seus alunos. A partir do pensamento do autor Zygmunt Bauman buscou-se compreender epis-

temologicamente o sentido da palavra identidade na contemporaneidade, analisando as implicações referentes a este 

conceito no fazer docente. Em Duarte e Facci, verificou-se o papel do professor e o porquê da desmotivação e do 

sentimento de desvalorização sofridos por estes profissionais. Ao final deste artigo são feitas algumas análises das 

identidades docentes a partir de imagens divulgadas na internet, relacionadas com o trabalho do profissional em tela. 

Relacionando globalização, educação e identidade foram tecidas algumas considerações acerca deste assunto que se 

faz importante, não só para a Pedagogia, como também para sociedade. 
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O PROLER E A MEDIAÇÃO DA LEITURA 

Andréa Bragança Pestana (UERJ) braganca.andrea@gmail.com 

Carmen Pimentel (UERJ) carmenpimentel00@gmail.com 

 

Instituído no dia 13 de maio de 1992, pelo Decreto no.519, e vinculado à Fundação Biblioteca Nacional, o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura foi criado com o compromisso de promover ações de valorização social da 

leitura, por meio de uma política voltada para a formação de leitores e de mediadores de leitura. O PROLER tem por 

finalidade contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de acesso a práticas de leitura e de 

escrita críticas e criativas, articulando a leitura com outras expressões culturais, integrando as práticas leitoras aos 

processos educacionais, favorecendo o acesso ao texto literário. O PROLER é constituído por 84 comitês espalhados 

por todas as regiões do Brasil e são núcleos articuladores de políticas sociais destinadas à formação de leitores. A 

principal função do PROLER é formar mediadores de leitura. Mais que uma ação pedagógica, a mediação de leitura 

é um processo de transformação de cidadãos em cidadãos leitores. O mediador é, portanto, um formador de leitores. 

Há 21 anos o PROLER capacita professores, bibliotecários, agentes de leitura e pessoas de diversas áreas, para atua-

rem como mediadores de leitura, levando o livro e a leitura aos mais distantes locais do país. Este painel tem por ob-
jetivo mostrar um pouco das práticas leitoras desenvolvidas pelos comitês PROLER, além de divulgar o programa. 

O QUE FAZ VOCÊ FELIZ? PATEMIZAÇÃO E EFEITOS DE SENTIDO 

Rosane Santos Mauro Monnerat (UFF) rosanemonnerat@globo.com 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar os mecanismos e/ou estratégias discursivas responsáveis por estabe-

lecer o elo entre a publicidade e a patemização. Considerando-se, por um lado, a patemização como uma categoria de 

efeito (CHARAUDEAU,2010) que emerge da situação sociocultural na qual está inserida e, por outro lado, conside-

rando-se a prevalência, no discurso publicitário, dos atos locutivos alocutivos (CHARAUDEAU, 2008) – ostensiva-

mente direcionados para o provável consumidor – neste trabalho, que é uma amostragem de pesquisa mais ampla, 

pretende-se focalizar o universo do não dito – implícitos. Que sentidos e deslizamentos de sentido podem ser carrea-

dos para o significado global do texto por meio daquilo que não é dito, mas apenas inferido? Que emoções são de-

sencadeadas, neste processo do dizer/não dizer e, consequentemente, que efeitos patêmicos podem ser depreendidos? 
Para responder a essas questões, parte-se de uma campanha publicitária desenvolvida pela rede de Supermercados 

“Pão de Açúcar”, no ano de 2012. Selecionaram-se um filme e um cartaz para esta apresentação. O primeiro, em pro-

sa poética, dá o tom da campanha e o segundo ratifica esse tom, ao procurar despertar, por meio de um texto misto 

(verbo-visual), sensações/emoções positivas de carinho, alegria, cumplicidade, desveladas mais pelo não dito do que 

pelo dito. 

O ROTACISMO EM FALARES DOS MORADORES DO PÉ DE SERRA 

Amanda Almeida de Jesus (UFRB) amanda_almeidadejesus@yahoo.com.br 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

Andréia Teixeira Mota (UFRB) 

Paulo Sérgio Cerqueira Nogueira Junior (UFRB) 

 

 

A heterogeneidade linguística é fato notável em qualquer língua natural falada, o que permite que o falante 

possa realizar de várias maneiras um mesmo enunciado, dando a língua características próprias. Essa variabilidade 

linguística não impede que a comunicação se efetive entre os membros da comunidade, pois, ainda que a variabilida-

de possa resultar em mudanças, essas nunca afetam o todo do sistema linguístico. A possibilidade de diversas reali-

zações para um mesmo contexto linguístico se dá em todos níveis da língua: morfossintático, pragmático-discursivo, 

fonético-fonológico, lexical. É nosso objetivo estudar um fenômeno fonético estigmatizado socialmente: o rotacismo, 

troca do –l– pelo –r– ou vice-versa, presente na língua falada por moradores de Pé de Serra, município de Mutuípe, 

no interior da Bahia. Para isso, foram entrevistados dois homens e duas mulheres, com baixa escolaridade, perten-

cendo a faixas etárias diferentes. O trabalho tem como base a teoria sociolinguística proposta por William Labov 

(1972), que pressupõe a variação como um princípio natural a todas as línguas, estando correlacionada a fatores de 

ordem estrutural ou linguística e social ou extralinguística. Para a sociolinguística, a variação linguística não deve ser 
desmerecida nem desrespeitada, nem deve considerada como erro, já que essas construções linguísticas podem ser 

explicadas cientificamente, levando-se em consideração fatores diatópicos, diastráticos e diafásicos. Desse modo, o 
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seu estudo demonstrou que as variações presentes na fala de moradores da comunidade podem ser atreladas a fatores 

socioculturais como a escolaridade e a idade. Constatou-se ainda, que os mais jovens, que convivem com falares de 

outras áreas, por frequentarem a escola da zona urbana ou trabalharem fora da comunidade, utilizam menos as varia-

ções mais estigmatizadas da língua. 

O SENTIDO DA PALAVRA "EKKLESIA" PARA OS CRISTÃOS PRIMITIVOS 

EM CONFRONTO COM O SEU SENTIDO ATUAL 

Carlos Alberto Gonçalves Lopes (ABRAFIL) calbertoglopes@hotmail.com 

 

Uma vez criada, toda palavra está sujeita a ter o seu sentido modificado com o passar do tempo. Com a pala-

vra grega ekklesia, traduzida para "igreja" em nossa língua, não foi diferente. Portanto, o que se pretende na aborda-

gem desse tema é mostrar a discrepância existente entre o sentido atual e o sentido original, e com isso fazer ver que 

aplicar o sentido atual na interpretação de textos antigos da era apostólica implica não só em cometer distorções in-

concebíveis, por violar princípios elementares de exegese, como também em adotar procedimentos perigosos possí-

veis de levar a conclusões equivocadas. Sendo assim, o que se pretende deixar bem explícito é que não se pode igno-

rar que as palavras são resultantes do duplo processo de "nomeação" e "evolução" dos valores de sentido, fato esse 
ignorado pela maioria dos usuários da língua. 

O SIGNO E O VALOR LINGUÍSTICOS EM SAUSSURE: UMA LEITURA REFLEXIVA POSSÍVEL 

Geraldo José da Silva (UEMS) gera.silva@terra.com.br 

 

O presente artigo discute o porquê da leitura de Saussure na atualidade, refletindo a questão do signo e do va-

lor linguísticos, via Curso de Linguística Geral. Essa temática é por demais exigente, uma vez que, na língua, todos 

os termos são solidários. Isso pressupõe que o valor resulta da relação entre os signos. Para melhor compreender es-

ses conceitos, nos lançamos nessa tarefa acadêmica salutar, na área dos estudos da linguagem. O objetivo desse tra-

balho é mostrar a validade da reflexão que pode ser suscitada a partir de aspectos fundamentais da teoria saussuriana. 

Dada à complexidade que o tema imprime, encaminhamos nosso trabalho, focalizando, num primeiro momento, im-

pactos de recepção de Ferdinand de Saussure e do Curso de Linguística Geral, em seguida, tratamos dos núcleos ge-

radores de discussão, a saber: do signo linguístico e do valor linguístico, tomando por base a própria obra e a ótica de 
autores representativos sobre o assunto. 

O SMS COMO SUPORTE DIDÁTICO PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS (L2) PARA SURDOS: 

POSSIBILIDADES EM CONTEXTO BILÍNGUE 

Daniele Barboza Moura (UERJ) danielebmoura@ig.com.br 

 

O presente trabalho propõe-se a apresentar sugestões de ensino da língua portuguesa para alunos surdos, tendo 

como suporte textual o SMS (mensagem de texto). Segundo Lévy (1993) as novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) vêm se tornando, de forma crescente, importantes instrumentos de nossa cultura, e sua utilização, 

um meio concreto de inclusão e interação no mundo, além de ter função ativa na coconstrução das formas de apren-

dizado e conhecimento, seja esse um conceito ou no caso desta proposta, a aprendizagem de um novo idioma. Dentro 

do contexto social, os surdos são considerados indivíduos participantes de uma minoria linguística, por possuírem 
uma língua própria, a libras e através dos recursos tecnológicos adquirem maior autonomia nas interações sociais. 

Desta forma, o professor de línguas, poderá utilizar como ferramenta didática o SMS (Short Message Service = ser-

viço de mensagens curtas) para o ensino do português, valorizando o conhecimento já adquirido pelo aluno e reco-

nhecendo a mensagem como um valioso suporte didático. 

O SUBJUNTIVO EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS: UMA ABORDAGEM GERATIVA 

Mario Marcio Godoy Ribas (UEMS) marcioribas@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@hotmail.com 

 

A partir de problemas encontrados por alunos de português como língua estrangeira, este trabalho compara as 

diferenças estruturais do subjuntivo utilizando uma abordagem gerativa. Apesar de as duas línguas possuírem os 
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tempos presente, passado e futuro no subjuntivo, as diferenças são marcantes no português devido às desinências 

modo-temporais, enquanto, no inglês, ambos os modos são muito similares. Logo esta pesquisa relaciona as seme-

lhanças e as diferenças sintáticas do modo em questão nas duas línguas citadas com a intenção de auxiliar no desen-

volvimento de matérias didáticos mais eficientes, bem como tradutores online que sejam mais confiáveis. O trabalho 
utiliza como referencial os conceitos chomskyianos do gerativismo e, nos tópicos relacionados à linguística compu-

tacional, segue as propostas de Othero (2005). 

O SUFIXO –MENTO: BLOQUEIOS MORFOLÓGICOS E SEMÂNTICOS 

Erica Santos Soares de Freitas (USP) ericafreitas@usp.br 

 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais extensa, cujo objetivo principal é estudar, diacronicamente, a 

formação de palavras do português, com ênfase no processo de sufixação. Nosso trabalho é direcionado ao estudo 

morfossemântico em que são observadas as palavras portuguesas formadas pelo sufixo derivacional –mento (do la-

tim, -men, -mentum), por meio de uma análise histórica, semântica e paradigmática. Assim, identifica-se a sua produ-

tividade ao longo do tempo, por meio dos picos de produção das palavras sufixadas em –mento. Em seguida, obser-

va-se que na língua portuguesa há formações cognatas em –mento duplas, triplas ou até em maior quantidade, como 
ligação/ligamento; passamento/passagem; envolvimento/envolvência. Será que há algum tipo de diferença semântica 

na interpretação dessas palavras por parte dos falantes? O objetivo desta apresentação é identificar cognatos pesqui-

sados em Houaiss de palavras sufixadas em –mento formadas por outros sufixos, bloqueando-as ou compartilhando-

lhes o sentido. Nosso corpus foi formado por palavras sufixadas em –mento que possuam datação, muitas já arcaicas, 

segundo proposta de Viaro (2004, 2011). 

Ó TEMPORA, Ó MORES!  

LÍNGUA E CULTURA EM CARTAS PESSOAIS ANTIGAS 

DE IMIGRANTES ALEMÃES NO SUL DO BRASIL 

Marlene Gonçalves Mattes (UNIRITTER) marlenemattes@yahoo.de 

 

O presente estudo apresenta uma análise de cartas pessoais produzidas em língua portuguesa por descendentes 

de alemães nas décadas de 20 a 50 no estado do Rio Grande do Sul. É resultado de pesquisa desenvolvida em Muni-
que, na Alemanha, contando com a colaboração do Prof. Dr. Wulf Oesterreicher. A pesquisa caracteriza o gênero 

carta pessoal em língua portuguesa por descendentes de alemães; apresenta a realidade histórico-social da época no 

Rio Grande de Sul e verifica fatores linguísticos e culturais. Constata-se que o gênero textual carta pessoal, em por-

tuguês, produzido por descendentes de imigrantes alemães apresenta desvios relativos a elementos importantes para a 

construção do sentido do texto, porém recuperáveis. Desvios gráficos da língua portuguesa ocorrem por influência da 

fonologia da língua alemã, resultando em cartas pessoais necessariamente com marcas da oralidade. Apresenta-se um 

recorte da análise de 68 cartas pessoais, referentes às décadas de 20 a 50, enviadas de Porto Alegre a Montenegro no 

interior do Estado. A análise dos textos implica nos fatores de coesão, coerência, pragmática, relacionamento lógico 

e macroestrutura. Explicita-se a realidade do imigrante alemão no que se refere aos aspectos: 1– competência linguís-

tica e comunicativa, ao se expressar externando livremente suas intenções de comunicação; 2– explicitação do con-

texto histórico no qual se insere; 3– caracterização no processo de aquisição do português como língua estrangeira. 
Acreditamos ser esta uma contribuição significativa à história da cultura alemã no Rio Grande do Sul e à própria lin-

guística histórica, na medida em que considera fatos de língua na perspectiva diacrônica. Finalmente, no ensino de 

línguas, constitui uma fonte de pesquisa ao se tratar do ensino de língua portuguesa para estrangeiros e do ensino de 

alemão para brasileiros. 

O TEXTO COMO PRODUTO CULTURAL: 

EDIÇÃO E ESTUDO DO VOCABULÁRIO DE DOCUMENTOS NOTARIAIS DO SÉCULO XX 

Josenilce Rodrigues de Oliveira Barreto (UEFS) nilce11.barreto@gmail.com 

Daianna Quelle da Silva Santos da Silva (UEFS) daiannaquelle@gmail.com 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) rcrqueiroz@uol.com.br 

 

Com o surgimento da escrita, o homem passou a preservar a sua história para que outras gerações a conheces-

sem. Partindo dessa premissa, será apresentada a edição semidiplomática de documentos notariais relacionada com o 
estudo da memória cultural através do léxico. Estes documentos, constantes do acervo do CEDOC (Centro de Docu-
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mentação e Pesquisa – UEFS) e do Acervo de Monsenhor Galvão, localizado na Biblioteca Setorial Monsenhor Gal-

vão, que está no Museu Casa do Sertão, atestam a existência de lexias diversificadas referentes a coisas/objetos rela-

cionados com a vida no campo, muitos ainda existentes. Assim, estudar, analisar, descrever e interpretar documentos 

manuscritos do início do século XX torna-se uma atividade de fundamental importância para o resgate da cultura de 
comunidades linguísticas de povos pertencentes a regiões próximas a Feira de Santana – BA; por exemplo: Humil-

des, Bonfim de Feira, Riachão do Jacuípe, dentre outras. Além disso, ao se fazer a retomada cultural desses grupos 

sociais, passamos a (re)conhecer aspectos culturais que já tínhamos conhecimento, mas que ficaram adormecidos em 

nossa memória, ou que viremos a agregá-los a partir do momento em que tomarmos conhecimento dessas histórias 

retratadas a partir do texto escrito, a exemplo disto podemos citar algumas lexias próprias da cultura sertaneja, tais 

como: “bulandeira, côxo, prença, róda de ralar mandioca, sella ginete, sella velha, bêsta melada, bêsta rúça queima-

da, cavallo castanho, novilha, espingarda velha” constantes em autos de partilha do ano de 1900, as quais são “refle-

xos” da cultura sertaneja que até hoje vigora. Portanto, abordaremos um estudo léxico-semântico de documentos no-

tariais, tendo como base a teoria dos campos lexicais de Coseriu (1977). 

O TEXTO E O LEITOR: UMA LEITURA DE “RESTOS DO CARNAVAL”, DE CLARICE LISPECTOR 

Roberto dos Reis Cruz (UEFS) roberttreis2012@yahoo.com.br 

 

“Restos do carnaval” é um dos belos contos de Clarice Lispector, que integra o livro Felicidade Clandestina, 

publicado em 1971. Assim, busca-se analisar o texto narrativo “Restos do carnaval” a partir dos “pontos de certeza” 

e “incerteza” presentes no texto, ou seja, passagens que, muitas vezes são e não são preenchidas pelo leitor. Para tan-

to, as reflexões se apoiam nos estudos críticos de Vicent Jouve, em A leitura; de Alfredo Bosi, em Céu e Inferno, e 

em O demônio da teoria, de Compagnon. São obras e ou textos que subsidiam na compreensão da referida leitura. 

Considerado um conto moderno, com foco narrativo em primeira pessoa, destaca-se uma narradora personagem 

(adulta) a qual se vale de suas lembranças da infância e resgata as emoções vividas em um dia de carnaval. Assim, o 

processo de antecipação é notado desde o título do conto sobre o desenrolar dos fatos, mas a personagem é surpreen-

dida por situações do cotidiano. Por outro lado, a leitura é uma recepção passiva, podendo ser ou não preenchido pela 

imaginação do leitor. 

O TEXTO LITERÁRIO NA ESCOLA: DESPERTANDO O PRAZER DA LEITURA 

Aline de Azevedo Gaignoux (UERJ) alinegaignoux@yahoo.com.br 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) tqniamnlc@gmail.com 

 

O aluno precisa ler. É preciso despertar o prazer da leitura nos estudantes. Essas são afirmações entre profes-

sores de diversas áreas, principalmente entre professores de língua portuguesa. É fato que despertar o prazer da leitu-

ra deve ser um dos objetivos principais das aulas de língua portuguesa. A questão crucial é encontrar o caminho a se-

guir. Os livros extraclasses escolhidos pelo professor e os textos literários dos livros didáticos seriam suficientes para 

tal feito? Aparentemente, não. É preciso mais. É necessário criar estratégias e atividades que auxiliem nessa tarefa 

tão importante: apresentar ao aluno o maravilhoso mundo da literatura, possibilitando a formação de leitores e, con-

sequentemente, seu ingresso efetivo na sociedade, uma vez que a leitura e a escrita são condições sine qua non para 

participação social legítima. Esse artigo é um gesto nesse sentido. Apresento um projeto de leitura que venho desen-
volvendo com as minhas turmas de 8º e 9º ano do fundamental II. Nesse projeto, busco uma proposta de trabalho que 

contemple o prazer da leitura, a habilidade oral e a habilidade escrita, unindo, assim, texto literário, língua oral for-

mal e produção textual. 

O TEXTO NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

PERCURSOS DISCENTES NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Thamires Meira da Silva (UCDB) thamires_direito@hotmail.com 

Arlinda Cantero Dorsa (UCDB) acdorsa@uol.com.br 

 

Este trabalho tem como foco de pesquisa a análise das dificuldades e avanços discentes nas produções textuais 

voltadas à iniciação científica. Liga-se ao projeto que tem como título: Da elaboração do texto na universidade à di-

vulgação científica: caminhos percorridos e a percorrer. A partir do olhar intertextual, objetiva pesquisar e analisar a 

produção científica no meio acadêmico, abrangendo principalmente as áreas das ciências da saúde e agrárias. O en-
foque do trabalho levanta a discussão de algumas questões que servirão de base norteadora à pesquisa acadêmica nos 
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cursos de graduação especificamente para aqueles que têm suas pesquisas voltadas nos projetos de iniciação científi-

ca. Os resultados poderão fornecer aos acadêmicos uma visibilidade e conhecimento maior do texto científico, bem 

como mostrar aos não esclarecidos sobre o assunto, da sua extrema importância para construção de um conhecimento 

acadêmico de qualidade. 

O TRABALHO COM A LEITURA NOS ROTEIROS DE ATIVIDADES  

DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Andreza Barboza Nora (UNICAMP) andrezanora@hottmail.com 

 

No ano de 2010, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) debruçou-se sobre a ta-

refa de elaborar um referencial curricular para atender toda a sua rede de ensino. Sob a denominação de Currículo 

Mínimo, o documento apresenta as competências e habilidades que devem integrar os planos de curso das diferentes 

disciplinas oferecidas nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Visando a instrumentalizar os professo-

res da rede estadual de ensino para a implementação do inédito referencial curricular, a SEEDUC -RJ vem oferecen-

do um curso de formação continuada, em parceria com a Fundação CECIERJ, via plataforma MOODLE. São dois os 
documentos que servem de referência para o professor, complementando o Currículo Mínimo: as Orientações Peda-

gógicas e os Roteiros de Atividades. O primeiro documento, conforme o nome já esclarece, busca fornecer ao profes-

sor orientações teórico-metodológicas (sugestões de sequências didáticas, dinâmicas, textos teóricos para leitura etc.) 

para implementar o currículo da rede. O Roteiro de Atividades consiste em uma coletânea de questões práticas origi-

nais que envolvem os eixos de leitura, uso da língua e produção textual. O objetivo desta comunicação é apresentar e 

discutir algumas propostas para o desenvolvimento de atividades de leitura presentes nos Roteiros de Atividades. Pa-

ra atingir nosso objetivo, dividiremos esta apresentação em três partes: inicialmente, será realizada uma breve revisão 

acerca dos principais modelos teóricos que vêm orientando o ensino de leitura. Na sequência, serão apresentadas a 

concepção e a estrutura do Currículo Mínimo, das Orientações Pedagógicas e dos Roteiros de Atividades. Por fim, 

será feita a análise das atividades com base em categorias presentes em Dionísio (2000), Marcuschi (2001) e Rojo 

(2004). 

O TRABALHO COM AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: 

POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Graciethe as Silva de Souza (UFRB) graciethe@live.com 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ufrb.edu.br 

 

O ensino de produção de texto, tal qual vem sendo desenvolvido pelas escolas, não tem contribuído o sufici-

ente para desenvolver a competência comunicativa do aluno. Observa-se, no âmbito educacional, em especial no en-

sino médio, que mesmo depois de ter passado, pelo menos, nove anos na escola, ainda há uma dificuldade muito 

grande por parte dos alunos com relação à produção de textos. O trabalho com o texto, desenvolvido na escola, é 

quase sempre voltado para a narração, descrição e argumentação/dissertação, ou seja, para alguns tipos textuais. Às 

vezes, a diversidade de textos aparece na sala de aula, mas o trabalho realizado com eles nem sempre é adequado, 

pois comumente o aspecto sociointeracional da linguagem é desconsiderado. O objetivo desse trabalho é, portanto, 
discutir a importância de o trabalho com a produção textual na escola estar ancorado nos diversos gêneros textuais. 

Para tanto, o tratamento didático com esses gêneros precisa se realizar de maneira sistemática, o que possibilitará 

maior aproximação entre os alunos e o gênero trabalhado. Acredita-se que, para uma produção condizente com o 

contexto e com o gênero sugerido, os estudantes precisam conhecê-lo e não simplesmente serem solicitados a produ-

zi-lo. 

O USO DA PLATAFORMA MOODLE NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

Lilia Aparecida Costa Goncalves (UFRJ) lilia.goncalves@ig.com.br 

 

A plataforma MOODLE permite usabilidade em grande escala e disponibiliza vários tipos de atividades e re-

cursos para produzir e gerenciar atividades educacionais, podendo ser aplicado a diversos contextos de ensino-

aprendizagem. Este trabalho pretende apresentar e discutir como a plataforma MOODLE tem sido utilizada em dife-

rentes objetivos educacionais no âmbito do Projeto Letras 2.0, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas em Lingua-
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gem, Educação e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lingnet/UFRJ), analisando os formatos 

adotados e as dinâmicas de interação e colaboração ocorridas nos diferentes tipos de curso. 

O USO DE DICIONÁRIOS COMO RECURSO DIDÁTICO 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

 

Tendo como norte os pressupostos filosóficos de Edgar Morin e Mikhail Bakhtin, ou seja, a necessidade de 

conjugar, sempre e como princípio metodológico, texto e contexto, parte e todo, sincrônico e diacrônico, e, como 

pressupostos pedagógicos, Brousseau e os PCN, esta mesa-redonda objetiva o tratamento sistêmico da terminologia 

básica a ser trabalhada no ensino fundamental, no tocante aos termos empregados para o ensino das disciplinas fun-

damentais. Trata-se, por conseguinte, de uma abordagem que conjuga historiografia da respectiva ciência – ou con-

junto de conhecimentos, didática e, também, língua portuguesa, uma vez que a orientação principal é interdisciplinar; 

e seu ponto de chegada é a elucidação dos conceitos citados, tornando mais racional a sua aprendizagem. As pesqui-

sas foram desenvolvidas com alunos do ensino fundamental, das escolas estaduais do estado do Tocantins. Quanto às 

inquietações iniciais, podemos dizer que nossa primeira motivação diz respeito às vivências conscientes dos objetos 

estudados, já que, muitas vezes, o processo pedagógico se dá sem consciência, impedindo o aprendizado autêntico 
dos fenômenos. 

O USO DO DICIONÁRIO COMO RECURSO DIDÁTICO II 

Dayane Carneiro Rocha (UFT) dayane.dayane17@hotmail.com 

Ana Beatriz Sena da Silva (UFT) anabeatriz_@uft.edu.br 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

 

Tendo como preocupação principal o aprendizado da norma padrão da língua portuguesa, este trabalho objeti-

va o estudo dos dicionários já existentes e a criação de um novo dicionário de verbos como recurso didático para a 

criação e a recepção de textos em língua materna. O principal uso do dicionário de verbos é auxiliar o aluno no 

aprendizado e no reconhecimento dos verbos, principalmente dos irregulares e depoentes. Esse posicionamento me-

todológico facilita o processo de aprendizagem, pois o próprio aluno pode fazer a sua pesquisa particular, o que faci-

litará a identificação e a criação de textos. 

O VALOR ICÔNICO DA MAIÚSCULA 

Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ) darciliasimoes@gmail.com 

Itamar José de Oliveira (UERJ) ijoliveira@hotmail.com 

 

O problema em discussão é o desprezo à inicial maiúscula mesmo em textos acadêmicos. Originalmente, a le-

tra maiúscula teve valor ornamental, os escribas as usavam para enfeitar os textos e embelezar seu trabalho, ganhan-

do assim a preferência dos que precisavam de seus serviços. No entanto, avançando séculos adiante e situando a 

questão no âmbito da língua portuguesa, tem-se o emprego dessa figura como ícone dos nomes próprios. Assim sen-

do, os substantivos próprios – antropônimos, topônimos e intitulativos e vocábulos em homonímia identificavam-se 

na escrita pela inicial maiúscula. Atualmente, formas como Estado (UF) e Século – este em expressões definidas – 

por exemplo, não mais têm essa norma cumprida e sua iconicidade se perde, deixando em certos casos a homonímia 
gerar ambiguidade. Para trazer a atenção da importância do uso significativo da inicial maiúscula nos textos escritos, 

em especial, nos textos acadêmicos, iniciamos em 2011 uma pesquisa pancrônica sobre o emprego da letra maiúscula 

e trazemos a esta comunicação uma mostra do que já pudemos reunir. O trabalho articula instruções da teoria da ico-

nicidade verbal (SIMÕES, 2009), da gramática sistêmico-funcional (HALLIDAY, 1984 e 2004) e das gramáticas 

portuguesas. 
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O VALOR ICÔNICO DA MAIÚSCULA 

Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ) darciliasimoes@gmail.com 

Itamar José de Oliveira (UERJ) ijoliveira@hotmail.com 

 

O problema em discussão é o desprezo à inicial maiúscula mesmo em textos acadêmicos. Originalmente, a le-

tra maiúscula teve valor ornamental, os escribas as usavam para enfeitar os textos e embelezar seu trabalho, ganhan-

do assim a preferência dos que precisavam de seus serviços. No entanto, avançando séculos adiante e situando a 

questão no âmbito da língua portuguesa, tem-se o emprego dessa figura como ícone dos nomes próprios. Assim sen-

do, os substantivos próprios – antropônimos, topônimos e intitulativos e vocábulos em homonímia identificavam-se 

na escrita pela inicial maiúscula. Atualmente, formas como estado (UF) e século – este em expressões definidas – por 

exemplo, não mais têm essa norma cumprida e sua iconicidade se perde, deixando em certos casos a homonímia ge-

rar ambiguidade. Para trazer a atenção da importância do uso significativo da inicial maiúscula nos textos escritos, 

em especial, nos textos acadêmicos, iniciamos em 2011 uma pesquisa pancrônica sobre o emprego da letra maiúscula 

e trazemos a esta comunicação uma mostra do que já pudemos reunir. O trabalho articula instruções da teoria da ico-

nicidade verbal (SIMÕES, 2009), da gramática sistêmico-funcional (HALLIDAY, 1984; 2004) e das gramáticas por-
tuguesas. 

O VOCABULÁRIO DO CAPIM DOURADO – CULTIVO, EXTRAÇÃO E VENDA 

UM ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO 

Lucian Rufo Barbosa (UFT) lucian_rufo@hotmail.com  

Greize Alves da Silva Poreli (UFT) 

 

Uma das preocupações da linguística moderna é desvendar a complexidade da língua utilizada por diferentes 

povos e suas variações em três aspectos: fonético-fonológico, semântico-lexical e morfossintático. Dentro desses 

contextos, o que mais imprime as características socioculturais na língua é o léxico, que pode ser definido como o 

repertório de palavras que existe numa determinada língua e expressa a recorrência de um povo na busca por termos 

que designem seus referentes. Trata-se de um componente da língua que, inicialmente, configura a realidade linguís-

tica e conserva o saber linguístico de uma comunidade. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo descrever a 
analisar o vocabulário utilizado no cultivo, extração e comercialização do capim dourado. Este projeto propõe uma 

análise acerca do vocabulário (o linguajar, variações linguísticas etc.) do povo da região do Jalapão – TO, especifi-

camente no povoado do Mumbuca, em meio à cultura do artesanato, com o capim cientificamente denominado Syn-

gonanthusnitens. De fato, a fonte de renda predominante das comunidades da região, composta por 15 municípios, 

em destaque: Mateiros, São Félix do Tocantins e Ponte Alta (todos eles fluentes na produção do artesanato), é a pro-

dução do capim dourado. Este comércio prevalece até os dias atuais e é exportado para o mundo todo. A riqueza do 

vocabulário do capim dourado, entretanto, nunca fora estudada, e esse projeto tem essa finalidade: focando neste vo-

cabulário tocantinense, descrever a realidade dialetológica utilizada no manejo do capim dourado, contribuindo para 

a descrição do caráter multidialetal da realidade brasileira, e sobretudo, tocantinense. 

O VULGARISADOR 

E O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LINGUÍSTICA NO BRASIL OITOCENTISTA 

Gustavo Alves Bezerra (UERJ) gustavozillmann@uol.com.br 

 

O século XIX foi marcado por um crescente interesse pela ciência e por um aumento vertiginoso das pesqui-

sas científicas. A ciência, e, principalmente, as suas aplicações práticas na vida cotidiana, passaram a ser vistas com 

sinônimos de progresso e desenvolvimento nacionais. Um tal aumento trouxe junto consigo o “nascimento” de novas 

ciências, as quais ou não existiam a priori ou constituíam parte de uma disciplina maior, constituindo, assim, um 

campo amorfo de pesquisas. Eis o caso da Linguística, a qual se preocupava com tudo o que se referisse à língua: 

desde análise comparativo-contrastivas de línguas afins até a elaboração de dicionários. É do mesmo período a publi-

cação de periódicos científicos, os quais visavam à “vulgarização”, ou seja, a divulgação e popularização dos conhe-

cimentos científicos, a fim de se constituir uma cultura científica entre a população. No Brasil do Segundo Reinado, 

tem destaque um periódico científico intitulado O Vulgarisador: o jornal dos conhecimentos úteis, publicado de 1877 

a 1880 por Augusto Emílio Zaluar, literato, pesquisador e jornalista luso-brasileiro. O objetivo do presente trabalho 
é, fazendo-se uso dos referencial teórico e dispositivos analíticos da análise do discurso de origem francesa, identifi-

car como o referido periódico pode ser inserido no processo de institucionalização da linguística, respondendo-se as 
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seguintes perguntas: qual é a imagem de ciência (linguística) que se procura construir? Qual é a imagem de cientista 

(linguista) que se procura produzir? Como resultados parciais pode-se citar uma série de sequências discursivas, nas 

quais comparece o uso de pronomes da primeira pessoa do plural com, pelo menos, dois efeitos de sentido distintos: 

“eu, autor, e os demais pesquisadores” (a fim de dar maior validade àquilo que se argumenta); “eu, autor, e vocês, 
leitores” (a fim de aproximar o leitor do fazer científico). 

OFICINA DE METÁFORAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS SURDOS 

Vanessa Gomes Teixeira (UERJ) vanessa_gomesteixeira@hotmail.com 

Priscila Costa Lemos Barbosa (UERJ) priscila.c.l.barbosa@gmail.com 

 

Apesar da preocupação do campo educacional atual em definir métodos e regras, visando a capacitar o profes-

sorado na tarefa de adaptar aulas e materiais didáticos que incluam especificidades apresentadas pelos alunos da co-

munidade surda, notamos que a oferta de materiais didáticos e metodologias que auxiliem professores ainda são mui-

to escassas ou ainda são pesquisas incipientes. Tendo em vista o exposto, este é um projeto que propõe materiais para 

o ensino de metáforas para alunos surdos. Além disso, é um espaço para reforço, em que seriam trabalhadas questões 

de interpretação, coesão, coerência, sentidos denotativos e conotativos – para tornar os alunos proficientes em portu-
guês. A proposta tem como objetivo trabalhar: a) DIVERSOS GÊNEROS TEXTUAIS, mostrando as características especí-

ficas de cada gênero, estabelecendo semelhanças e diferenças entre os mesmos, de modo que o aluno possa reconhe-

cê-los, saber suas funções e usá-los a seu favor; b) A REFLEXÃO DO ALUNO, pois, através dos textos, poderemos abrir 

discussões sobre o assunto e estimular sua visão crítica; c) A QUESTÃO DO LETRAMENTO, pois tendo contato com tex-

tos e diversas reflexões sobre eles, o nível de letramento do aluno avança. As atividades da oficina têm sua metodo-

logia orientada para que, a partir de conhecimentos que o aluno já possui, possa apreender os aspectos textuais pre-

sentes em diversos gêneros. O resultado esperado é que os alunos compreendam a função das metáforas, como elas 

ocorrem e como eles podem usar esse conhecimento em seus textos. Com a elaboração das oficinas, espera-se que, a 

partir da troca de experiências e das dinâmicas feitas, a pesquisa nos apresente caminhos para a melhoria da prática 

docente e facilite o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa pelos alunos surdos. 

OFICINA DE PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS DIGITAIS PARA O ENSINO DE ELE 

Cristina do Sacramento Cardôso de Freitas (UESC) crisjesa@ig.com.br 

 

Dentre as diversas práticas que compõem a especificidade do docente de línguas estrangeiras, a produção de 

materiais didáticos faz parte do universo de tarefas que caracterizam a identidade deste profissional da educação. Na 

presente proposta argumentamos sobre a importância de o professor de língua estrangeira se ver enquanto avaliador 

crítico dos materiais de ensino que utiliza, bem como se perceber como profissional competente capaz de produzir 

materiais que sejam mais condizentes com sua realidade de ensino, de maneira simples, criativa e econômica. Para 

tanto, apresentaremos uma proposta de produção de materiais (recursos) didáticos digitais para o ensino da língua 

espanhola a alunos de ensino fundamental e médio, de instituições públicas. 

ORAÇÕES COORDENADAS EXPLICATIVAS E SUBORDINADAS ADVERBIAIS: 

UMA QUESTÃO DE RESTRIÇÕES SEMÂNTICAS INTERNAS E EXTERNAS 

José Roberto Pinto (UGB) robertobrj@gmail.com 

 

O que se depreende da proposta ora apresentada funda-se em uma concepção funcionalista proposta por Luci-

en Tesnière, na qual, busca-se empreender novas concepções terminológicas que definam o processo de coordenação 

e subordinação. Nesse alvitre, contrapõe-se o entendimento tradicional do processo e admite-se como produtivo o 

conceito de translativos, quando o que se deseja é mostrar a existência de uma subordinação à semântica e não uma 

subordinação semântica. Assim, conceber orações coordenadas explicativas e subordinadas adverbiais: uma questão 

de restrições semânticas internas e externas. 
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ORFEU: OS DESCAMINHOS DO EXÍLIO E SEUS SÍMBOLOS 

Mauricélia Ferreira das Neves (UERJ) celinhafneves@yahoo.com.br 

 

Mais que desterro físico, a trajetória de Orfeu descreve um ciclo de perdas, solidão e abandono do mundo que 
fizeram do músico um exilado da própria vida. É possível observar três fluxos exílicos no itinerário mítico de Orfeu: 

o primeiro, que se configura como gota, leva-o ao desterro emocional – a perda de Eurídice, provocando, contudo, 

um forte ímpeto musical e poético gerado pelo intento de recuperar a amada e reinseri-la no mundo dos vivos; o se-

gundo é semelhante a uma torrente, pois o olhar incontido de Orfeu, à saída do Hades, leva o músico a renegar até a 

sua lira – o silêncio é o autêntico símbolo do seu exílio; o último fluxo, caracterizado como um rio, refere-se ao des-

pedaçamento do corpo órfico pelas bacantes e à conservação da sua cabeça, que flutua sobre o rio Ebro, sem corpo, 

reduzido aos oráculos que profere. Assim, a mítica de Orfeu redefine o exílio como descaminho e ao exilado pela 

condição humana. 

ORIGENS DO PROJETO DE CONSULTORIA LINGUÍSTICO-GRAMATICAL DO CEFIL 

Claudio Cezar Henriques (UERJ) claudioch@uol.com.br 

 

A criação do Centro Filológico Clóvis Monteiro. Seus primeiros anos, sua afirmação e seu desenvolvimento 

até a criação do projeto de consultoria linguístico-gramatical, no ano de 1996. 

OS ATOS DE FALA E O ETHOS PRESENTE NO DISCURSO 

DE “O GRANDE DITADOR” DE CHARLES CHAPLIN 

Dannytza Serra Gomes (UFC) dannytzasg@gmail.com 

Sandra Maia-Vasconcelos (UFC) 

Maria Leidiane Tavares Freitas (UFC) 

 

Nosso trabalho teve como objetivo central discutir a teoria dos atos de fala proposta por Austin (1990). Para 

tanto, realizamos a análise do último discurso de "O Grande Ditador", de Charles Chaplin. Elaboramos um panorama 

sobre esses atos de fala que o autor traz em seus estudos, pois, assim, nos foi possível apresentar uma classificação 

sobre os atos e sua intenção ao atingir o coenunciador. Os atos de linguagem encontrados no corpus foram categori-
zados em atos ilocucionários, conforme sua repercussão na construção da imagem que o locutor assume (ethos). A 

partir da descrição das ações encontradas no discurso, compreendeu-se como é demonstrada a imagem pretendida pe-

lo locutor. Seguindo os conceitos propostos por Maingueneau (2005), demonstramos que os oradores revelam mais 

suas propriedades pelo modo como se expressam do que pelo que dizem sobre si. Assim foi possível, a partir do tom 

em que é proferido o discurso, analisar o estereótipo assumido por Chaplin no momento do discurso mostrado pelo 

filme. 

OS CAMINHOS DA LEITURA LITERÁRIA 

PARA UM ESTADO DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA DO HOMEM 

Rogério Max Canedo (UNB) max_canedo@hotmail.com 

 

A literatura sempre foi um espaço de lutas, seja no plano do conteúdo, da forma ou mesmo no embate pela 
própria sobrevivência. Desde sua entrada na modernidade essa especificidade artística desliza entre a sua permanên-

cia como objeto à parte e a sua morte estética, num mundo cada vez mais mercantilizado. Cabe vermos como o texto 

literário se encontra hoje e qual é a sua função. Partindo desse ponto, é importante clarear algumas linhas de força 

que justificam a permanência da arte literária em um cenário hostil, a saber, o mundo das ideologias massacrantes e 

niveladoras; o ambiente da formação da má consciência, nos dizeres de Adorno (2003). Longe de um mapeamento 

puramente sociológico, o que devemos buscar, então, é verificar de que maneira as vertentes sociais, sobretudo as 

que menos expressão têm, aparecem nos textos de literatura brasileira e dão o mote que impulsiona a própria criação 

literária nesse espaço, resguardado o valor estético. Em síntese, a leitura da obra literária serve para alguma coisa? 

Ao não se colocar no âmbito da historiografia, pois não é sua especificidade apenas contar a história; ao não se pôr 

como fonte sociológica, nem puramente filosófica, nem tampouco teológica ou de qualquer ordem científica, a litera-

tura não é nada, ao mesmo tempo em que é tudo. Em outras palavras, a liberdade artístico-ficcional faz com que essa 
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espécie de produção transite em todas essas esferas, abordando-as, dissecando-as e dizendo em tom forte – porém ve-

lado – o que somos, para, então, fazer compreender de forma mais humana e complexa o ser humano. Nessa perspec-

tiva a leitura da literatura serve para alguma coisa e tem uma importante função: conscientizar, humanizando, as 

massas uniformes de um estado mercantilista e da má-consciência. 

OS CONTOS DE FADAS NO MUNDO VIRTUAL: 

A LEITURA, A TECNOLOGIA E A SOCIEDADE ATUAL 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UERJ) dayhanepvs@gmail.com 

 

Este trabalho visa a analisar a presença do discurso dos contos de fadas no mundo real, mais especificamente, 

no mundo virtual, refletindo sobre o consumo dos clássicos da literatura infantil em meio a inúmeras transformações 

e inovações audiovisuais e midiáticas. Desta forma, é possível notar como as narrativas antigas adaptadas aos dias de 

hoje estão presentes na literatura e no cinema. Neste sentido, percebe-se que essas histórias são consumidas como 

filmes disponíveis na internet ou na televisão, mas também veiculadas por meio de recursos acústicos. A dialética 

inerente a essa proliferação dos contos por meio da imagem e do som nos impede de ignorar existência de outro meio 

que veicula esse conhecimento que é a leitura pela qual a palavra, o pensamento e as ideias nos permitem vivenciar e 
recriar acontecimentos, emoções e experiências. Assim, a análise realizada traz a lume a discussão acerca da influên-

cia dos contos de fadas alemães no mundo. Não há praticamente nenhum país, no qual os contos dos Irmãos Grimm, 

por exemplo, não estejam presentes; histórias que terão um lugar garantido no imaginário do futuro, pois, na era digi-

tal, a disseminação dos contos mudou, espalhando-se com muita rapidez na internet e podendo ser acessados de 

qualquer lugar. Fica evidente, portanto, o papel da literatura no meio tecnológico, já que a palavra, a imagem e o som 

não podem continuar a ser vistos como polos antagônicos, mas sim como realidades complementares, coexistentes na 

sociedade atual. 

OS DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS UTILIZADOS NA UNIVERSIDADE: 

O PAPEL DOCENTE E DISCENTE NESTE CAMINHAR 

Arlinda Cantero Dorsa (UCDB) acdorsa@uol.com.br 

 

Tendo uma proposta interdisciplinar, este minicurso pretende proporcionar um espaço de discussões teórico-
analíticas, exposição de resultados e também de propostas para estudos futuros no campo do texto científico, sua 

conceituação e formas de divulgação, assim como abre oportunidade para a discussão sobre a relação dos alunos com 

a escrita científica na graduação e pós-graduação. Como espaço complexo de constituição do conhecimento científi-

co, materializa-se por meio de gêneros diferentes: didáticos, de divulgação, de conclusão, além dos espaços textuais 

que também abrange outro conjunto de gêneros: pré-textuais e pós-textuais. Justifica-se na medida em que o envol-

vimento da universidade no ensino-aprendizagem da escrita do texto científico demanda pesquisas e habilidades so-

bre as competências textuais e gramaticais que possibilitem a elaboração de textos sistematizadores do conhecimento 

de forma mais aprofundada e complexa. Tem como objetivo principal articular pesquisadores em torno do desenvol-

vimento de trabalhos sobre o tema em questão e trazer à tona questões provocadoras que envolvem a pluralidade dis-

cursiva dos sujeitos envolvidos, a relevância da intertextualidade nas diferentes formas de leitura e linguagens assim 

como o papel do docente nessa construção. A leitura e a escrita de gêneros de referência, na escola e na academia 
passam da apresentação de trabalhos que exigem práticas discursivas e intertextuais como resumo e resenha, a elabo-

ração de planos de trabalhos ligados à iniciação científica, relatórios, artigos, projetos, monografias, dissertações, te-

ses, entre outros textos produzidos na universidade porque é nessa instituição que se instauram estas práticas discur-

sivas. Para cumprir o objetivo proposto, o minicurso estará ancorado em estudiosos como Bakhtin, Bazerman, Koch, 

Ramires, Meurer, Motta Roth, Travaglia, Maingueneau, Marcuschi, Dorsa, entre outras referências que podem subsi-

diar os trabalhos a serem apresentados. 

OS ERROS DE ESCRITA MAIS COMUNS 

COMETIDOS POR ALUNOS DE INGLÊS QUE ESTÃO NA FASE DA INTER LÍNGUA 

Meiriane Lima Machado (UFT) meirianebrunet@gmail.com 

Daniela Corciolli de Azevedo Rocha (UFT) 

 

Os erros de escrita mais comuns cometidos por aprendizes de inglês que estão na interlíngua. Nesta apresen-
tação, pretende-se discutir os erros de escrita mais comuns, cometidos por aprendizes de inglês, que estão na fase da 
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interlíngua. Será apresentado um artigo que servirá como trabalho de conclusão do curso de letras (português/inglês) 

da Universidade Federal do Tocantins. Um nome importante, quando se fala em interlíngua, é o de Francisco José 

Quaresma de Figueiredo. Por isso, a maior parte das teorias presentes neste artigo são reflexões deste autor. Esse te-

ma oferece importante contribuição a estudantes de letras e em especial àqueles que se dedicam ou que se dedicarão 
ao ensino de língua inglesa, pois apresenta uma perspectiva cognitivista que aborda o erro como estratégia de apren-

dizagem e não como algo que deve ser combatido. Os erros são vistos também como reveladores dos processos de 

aprendizagem. 

OS ESTOICOS E SUA GRAMÁTICA 

A CONCEPÇÃO DE VERBO E SUAS IMPLICAÇÕES SINTÁTICAS 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT) luizpeel@uft.edu.br 

 

Para os estoicos, o significado linguístico passa a ser considerado substancial. A perda da autonomia grega 

trouxe consigo a reação natural de preservar aquilo que se estava perdendo; temos, então, um grande empenho crítico 

e filológico orientado para a preservação das formas de expressão, e, consequentemente, a concepção gradual de um 

campo gramatical. Nessa tentativa de fixar normas, de preservar as formas de expressão, Diógenes da Babilônia 
(240-150 a.C.) reconhece cinco partes para a oração. Às quatro partes citadas na Poética por Aristóteles (nome, ver-

bo, conjunção e artigo), adiciona prosegoría – denominação. Os estoicos reconhecem, também, a importância do 

significado; no entanto, como se preocupam demasiadamente com a preservação das formas de expressão, alteram 

sensivelmente a sua noção. O significado passa a ser entendido como o dizível, e não mais como a representação psí-

quica. Adotando a lógica de enunciados, compreendem a declaração como a enunciação de acontecimentos, e não 

como a atribuição de predicados a um sujeito; por conseguinte, sua declaração versa sobre as implicações de relações 

temporais. Para eles, o enunciado linguístico pode ser completo ou não; só será completo, se contiver o sujeito e o 

predicado, cada um deles, por si só, será sempre um lékton – dito, incompleto. Dessa forma, determinam a necessi-

dade dos dois termos. Partindo da definição estoica de verbo, perceberemos claramente a ênfase que colocaram na 

declaração como enunciação de acontecimentos kategoréma – asserção ou sýmbama – acidente, acontecimento. 

Quando o nome não estiver no nominativo, a declaração inteira se chamará parasýmbama – acontecimento indireto, 

por oposição ao emprego do nominativo, que é o caso direto por excelência. O verbo passou a ser considerado e es-
tudado com bastante proeminência, permitindo o surgimento e o desenvolvimento das sintaxes posteriores. 

OS GÊNEROS TEXTUAIS NAS PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENEM 

Amanda Almeida de Jesus (UFRB) amanda_almeidadejesus@yahoo.com.br  

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

Andréia Teixeira Mota (UFRB) 

Paulo Sérgio Cerqueira Nogueira Junior (UFRB)  

 

Os gêneros textuais são de suma relevância para a vida em sociedade, uma vez que estão inseridos em toda 

forma de comunicação. Segundo Marcuschi (2002), os gêneros são concebidos como fenômenos históricos profun-

damente ligados à vida social e cultural dos sujeitos. Dessa forma, a comunicação social só se dá por meio dos gêne-

ros. Bakhtin (1979), precursor da base teórica utilizada por Marcuschi, define gênero textual como um tipo relativa-
mente estável de enunciado e aborda suas esferas de conteúdo, forma e estilo. Na sala de aula, os gêneros textuais 

deixam de ser ferramentas que possibilitam a comunicação, passando a ser objetos de estudo. Partindo desse princí-

pio, o presente trabalho tem por objetivo identificar os gêneros textuais presentes na prova de língua portuguesa do 

ENEM, bem como analisar como esses gêneros são trabalhados em sala de aula, para que possa traçar um paralelo 

entre o que é estudado e o que é cobrado pela prova. Para tanto, foram analisadas as provas 2011 e 2012, além de 

realizar entrevistas com professores de língua portuguesa do ensino médio. Após esses processos metodológicos, 

chegou-se à conclusão de que existe um longo distanciamento entre o que se estuda em sala de aula, e o que é cobra-

do nessa prova, pois os professores da educação básica, trabalhando um gênero textual novo, como a charge por 

exemplo, costumam deixar de lado todo o seu contexto, observando apenas a parte gramatical, ou seja, apenas alguns 

aspectos que interessam naquele momento único. Assim, faz-se necessário uma reestruturação dos métodos de ensi-

no, para conseguirem utilizar os gêneros contextualizadamente, trabalhando-os como formas de comunicação e aten-

dendo as demandas do ENEM. 
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OS NOMES DE LUGARES DE ORIGEM INDÍGENA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 

DO 6º AO 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

UMA PROPOSTA DE ESTUDO TOPONÍMICO APLICADA AO ENSINO 

Verônica Ramalho Nunes (UFT) vevethin@gmail.com 
Karylleila dos Santos Andrade (UFT) karylleila@gmail.com 

 

Toponímia é uma disciplina que se dedica ao estudo dos nomes dos lugares (municípios, cidades, vilas, esta-

dos), norteada pela função onomástica. Em sua formação, um topônimo recebe influências internas e externas que 

podem ser únicas ou combinadas (simples, composto, híbrido). Essas influências podem vir das condições geográfi-

cas, históricas, culturais, sociais, etimológicas, semânticas, linguísticas ou taxionômicas. A toponímia constitui-se de 

conhecimentos oriundos da história, da geografia, dos estudos culturais, linguísticos e até dialetológicos, ocupa-se de 

um recorte específico do léxico de uma língua, a saber os nomes próprios dados a lugares chamados “topônimos”. A 

proposta deste estudo vincula-se ao estudo da toponímia aplicada ao ensino, cujo objetivo é realizar um estudo dos 

nomes de lugares de origem indígena nos livros didáticos de geografia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Neste 

estudo, propõe-se uma inter-relação entre os conhecimentos, articulando-os e interagindo as informações que circu-
lam pelas diferentes áreas do saber. Entende-se que o saber toponímico articula saberes geográficos, históricos, bio-

lógicos, antropológicos, além, dos saberes linguísticos. Em particular, para este estudo, a geografia se apropria do es-

tudo da toponímia na tentativa de compreender a nomeação do lugar a partir de uma dimensão ontológica, tendo em 

vista os aspectos de dominação territorial, o contexto etimológico, o surgimento e a cristalização da identidade e a 

significação atribuída ao lugar. 

OS NOMES DE ORIGEM INDÍGENA DO ESTADO DO TOCANTINS 

Karylleila dos Santos Andrade (UFT) karylleila@gmail.com 

 
O signo toponímico é motivado pelas características físicas do local ou pelas impressões, crenças e sentimen-

tos do denominador. Além de diferir dos demais signos, no que se refere à motivação, tem particularidade específica 

também quanto à função. O signo linguístico se reserva à arbitrariedade; o signo toponímico, à motivação. O que os 

diferencia é a função significativa quando a toponímia os transforma em seu objeto de estudo. O signo, na toponímia, 

é direcionado pela função onomástica, identificar nomes, caracterizada pela motivação. Este trabalho tem por objeti-

vo apresentar um estudo sobre os nomes de origem indígena identificados nas 127 cartas topográficas, em uma escala 

topográfica de 1:100.000. O corpus levantado data de 1979, hoje digitalizado e disponível na base de dados do IB-

GE. Para catalogar todos os topônimos de origem indígena, utilizou-se, como critério de análise, os elementos físico 

e antropocultural registrados nas cartas: rio, córrego, ribeirão, grota, riacho, cidade, povoado, fazenda, sítio, chácara, 

escola e outros. O corpus permitiu catalogar cerca de 1.350 topônimos de origem indígena. Prevaleceu como forma 

de totalização dos dados o registro, a análise e a descrição de cada carta individualmente. A priori, o que se conclui é 

que todos os topônimos pesquisados podem estar atrelados diretamente ao denominador ou até mesmo às situações 

originais que motivaram a denominação inicial, ou seja, podem estar vinculados às primeiras bandeiras que povoa-
ram esta região nos séculos XVII e XVIII. Os aspectos demográficos, físicos e migratórios, os recortes geomorfoló-

gicos e hidrográficos e, mais recentemente, após a criação do estado, aspectos políticos e ideológicos são considera-

dos fatores que significam verdadeiros índices que puderam ser traduzidos em formas denominativas, compondo a 

toponímia indígena tocantinense. 

OS PCN E A NOÇÃO DE PORTUGUÊS CULTO BRASILEIRO 

Gláucia da Silva Lobo Menezes (USP/UNISA) glaullobo@ig.com.br 

Maria Aparecida Correa Ribeiro Torres (USP/UNISA) 

 

Sabendo-se que os PCN de língua portuguesa para o ensino fundamental propõem uma reflexão sobre as prá-

ticas pedagógicas visando à apresentação de um ensino de língua materna mais próximo do que realmente é empre-

gado pelos falantes e levando em consideração o português culto brasileiro, o presente estudo aborda o que esse do-
cumento oficial determina como português culto e que estudos contemporâneos corroboram para um ensino mais fiel 

ao efetivo português culto brasileiro. Pretende-se confrontar as orientações dos PCN e as investigações linguísticas 

mais atuais que têm como objetivo justamente descrever aspectos desse uso. Os PCN e pesquisas sobre o português 

culto do Brasil, como as que foram elaboradas por Mary Kato, Milton do Nascimento e Ataliba T. de Castilho, cons-

tituem o referencial teórico a ser consultado. 
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MEMÓRIA TOPONÍMICA DAS COMUNIDADES 

REMANESCENTES DE QUILOMBO DO TOCANTINS 

Lucília Paula de Azevedo Ferreira (UFT) luciliapaula@yahoo.com.br 

Karylleila dos Santos Andrade (UFT) karylleila@gmail.com 

 

Este estudo é um recorte do macro projeto ATT – Atlas Toponímico do Tocantins, vinculado ao Atlas Topo-

nímico do Brasil – ATB. Já estão concluídos o Atlas Toponímico de Origem Indígena do Estado do Tocantins – Pro-

jeto ATITO com um banco de dados de 1350 ocorrências e o estudo dos topônimos às margens da BR 153 com 25 

ocorrências, totalizando 1375. Este subprojeto faz parte da terceira etapa: realizar um estudo dos nomes (topônimos) 

das comunidades remanescentes de quilombos do estado do Tocantins, com foco nas práticas culturais e históricas. 

São 9 (nove) as comunidades, a saber: Malhadinha e Córrego Fundo, município de Brejinho de Nazaré; Morro de 

São João, município de Santa Rosa do Tocantins; Lagoa da Pedra, município de Arraias; Redenção, município de 

Natividade; Ambrósia, Formiga, Mumbuca e Carrapato, município de Mateiros. O percurso metodológico utilizado 

no estudo, apresentado por Dick (1990), é o plano onomasiológico de investigação. Por meio de um conceito genéri-

co se identificam as variáveis possíveis das fontes consultadas. As cartas geográficas digitalizadas fazem parte do 
acervo documental de análise e descrição dos dados: são consideradas fontes primárias para a análise do fenômeno 

onomástico. Durante o processo de análise dos topônimos, optaremos pelo método indutivo para que, ao longo das 

descrições onomásticas, se construam hipóteses de trabalho. Caso sejam confirmadas, servirão de subsídios para 

comprovar as hipóteses levantadas acerca do objeto de estudo. Como resultado final do ATT, prevê-se a distribuição 

em folhas cartográficas, município a município, uma visão macro das ocorrências toponomásticas, em termos de To-

cantins território, além de apresentações de textos explicativos. 

OS REFLEXOS DA ALMA: 

LINGUAGEM COMPORTAMENTAL UNIVERSALIZANTE 

E POSICIONAMENTO HISTÓRICO-SOCIAL NO CONTO MACHADIANO “O ESPELHO” 

Douglas Salvador Gomes Gonçalves (FIMI) prof.douglas13@gmail.com 

Maria Suzett Biembengut Santade (FIMI/FMPFM/SELEPROT) suzett.santade@gmail.com 

 

O presente trabalho pretende fazer uma análise da linguagem comportamental universalizante humana e, con-

comitantemente, desvendar o posicionamento histórico-social de Machado de Assis. Para tal, fora escolhido o conto 

“O Espelho”, parte integrante da obra Papéis Avulsos, lançado no ano de 1882. Neste, Machado demonstra sua per-

pétua ironia e crítica ao materialismo, aos cultos vazios da sociedade brasileira do século XIX e, com sobriedade, 

mostra a influência das oligarquias em uma época de mudanças significativas no país. “O espelho” carrega imensa 

simbologia, fazendo alusão à metamorfose da alma humana, uma reflexão pessoal e interior, tanto na maneira como 

nós nos enxergarmos e, como nosso interior, transmitido pela nossa imagem, é refletida e vista. Cabe ressaltar a mol-

dura desse espelho, ligada à nossa imagem, na forma como nos transformamos, tentando agradar aos outros, mesmo 

custando o desaparecimento de quem realmente somos. A personagem do conto, Jacobina, embora o nome trata-se 

de um homem, demonstra sua formação multicultural e pluralista, mesmo possuindo origem humilde. Com citações 

bíblicas, literárias e filosóficas para exemplificar sua nova teoria acerca da alma humana, ou melhor, das duas almas 
humanas, aborda-se a dualidade do nosso ser, dividido entre consciente e inconsciente. Referências diretas à escravi-

dão, ao capitalismo nascente e à ideia de progresso, influência do positivismo, revela um Machado preocupado com 

seu tempo. A escolha do nome “Jacobina” e do grupo com quem ela se reunia pode ser entendido como uma referên-

cia direta ao Grupo Jacobino (clube maçônico francês), uma das alas revolucionárias do contexto da Revolução Fran-

cesa, do qual Machado consegue transportar a ideia de mudança, de revolução interior e exterior, para seu locus e 

época, sem que haja anacronismo. 

OS VALORES ADJETIVOS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM LUCÍOLA 

Elaine Silva Clemente (UERJ) elainesilvacle@gmail.com 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) tqniamnlc@gmail.com 

 

Este trabalho se propõe, por um lado, a afirmar a importância da leitura dos clássicos da literatura brasileira 

para a formação do aluno e, por outro, a demonstrar alguns procedimentos de leitura que facilitam o contato com o 
texto literário clássico, aguçando a percepção desse alunado para os recursos linguísticos utilizados na construção 
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dos sentidos desse texto e para a força que os elementos caracterizadores assumem neste processo, da forma como 

eles enriquecem a narrativa. A escolha de Lucíola (2005), de José de Alencar, deu-se pela identificação da necessi-

dade de reintroduzir o trabalho com os clássicos em sala de aula, que deixou de ser uma atividade frequente nas aulas 

de língua materna. O romance, escolhido como corpus da pesquisa, por abordar comportamentos observados ainda 
hoje em nossa sociedade, permitiu a criação de relações entre os valores daquela época e os contemporâneos. Rela-

ções essas que propiciam uma aproximação entre leitor e a obra. Como recorte linguístico, analisamos a força semân-

tico-discursiva dos adjetivos na caracterização e na formação do perfil da personagem-título, seu valor literário e afe-

tivo e todos os sentidos gerados por eles a partir da seleção feita por Alencar. Os estudos realizados podem servir 

como modelo teórico aplicável a outros textos pertencentes a gêneros textuais diversos, não exclusivamente ao literá-

rio, uma vez que consideramos as características afetivas do sintagma adjetival, seu potencial como elemento argu-

mentativo na construção da linguagem e seu valor expressivo como caracterizador. 

OVÍDIO ETIMOLOGISTA 

Edison Lourenço Molinari (UFRJ) 

 

No mundo greco-latino, os estudos etimológicos não se apoiavam num método científico, histórico. Daí surgi-
ram explicações fantasiosas para a origem de inúmeras palavras. Muitos escritores utilizavam a etimologia como re-

curso poético. Apresentaremos um estudo estilístico-literário de passagens selecionadas dos Fastos de Ovídio, nas 

quais são desenvolvidas poeticamente as etimologias de vários nomes próprios. 

PARA A APLICAÇÃO DA TOPONÍMIA NA ESCOLA 

Alexandre Melo de Sousa (UFAC) alexlinguista@gmail.com 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar propostas de atividades para a aplicação da Toponímia no En-

sino Básico. Sabe-se que o caráter interdisciplinar inerente à referida área linguística possibilita a abordagem de múl-

tiplos saberes (geográficos, históricos, antropoculturais, linguísticos entre outros) possibilitando uma interconexão 

entre os conhecimentos, articulando e integrando, desta forma, informações que transitam entre as diferentes áreas do 

saber, como orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, 2000). O topônimo – objeto de estudo da Topo-

nímia – ao ser criado, tal como um ser vivo, está sujeito às consequências do tempo: às influências, às modificações, 
e, até mesmo, ao desaparecimento do seu significado original, uma vez que escapa da consciência ou da memória do 

povo. Esses aspectos permitem afirmar que a Toponímia possui uma dupla dimensão: do referente espacial geográfi-

co (função toponímica) e do referente temporal (memória toponímica). Considerando, portanto, o caráter pluridisci-

plinar do signo toponímico, é possível afirmar que ele constitui um meio para conhecer: a) a história dos grupos hu-

manos que vivem ou viveram na região; b) as características físico-geográficas da região; c) as particularidades soci-

oculturais do povo (o denominador); d) extratos linguísticos de origem diversa da que é utilizada contemporanea-

mente, ou mesmo línguas que desapareceram; e) as relações estabelecidas entre os agrupamentos humanos e o meio 

ambiente. Vê-se, assim, que a toponímia estabelece uma estreita relação com o patrimônio cultural de um povo, e sua 

preservação constitui a perpetuação do histórico (aí envolvidos todos os aspectos físico-geográficos e sócio-

histórico-culturais inerentes) e dos valores desse mesmo grupo. Para este estudo tomamos como base o modelo de 

Valea (2003), que propõe a aplicação de estudos na referida área onomástica em escolas da Galícia – Espanha. Os 
pressupostos teóricos utilizados, por sua vez, baseiam-se nos estudos empreendidos por Dick (1990, 1992, 1996). 

PARA ROSA 

Sônia Bastos Borba Costa (UFBA) soniaborba.let@uol.com.br 

 

O trabalho pretende apresentar um resumo circunstanciado da vida acadêmica da Professora Doutora Rosa 

Virgínia Mattos e Silva, entremeado de alguns dados de sua vida pessoal e acompanhado de um depoimento da auto-

ra sobre sua convivência com a referida professora no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, desde 

1982 até o seu falecimento, em 16 de julho de 2012. A autora foi sua orientanda de mestrado e de doutorado; partici-

pou da fundação do grupo de pesquisa PROHPOR – Programa para a História da Língua Portuguesa (1990), coorde-

nado até seu passamento pela Profa. Rosa Virgínia, e é a sua atual coordenadora. 
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PARA UMA PADRONIZAÇÃO EM PORTUGUÊS 

DA TERMINOLOGIA MORFOSSINTÁTICA DO VERBO ÁRABE 

Paula da Costa Caffaro (USP) pccaffaro@yahoo.com.br 

Safa Alferd Abou Chahla Jubran (USP) 

 

Esta pesquisa consiste na investigação da terminologia morfossintática do verbo árabe. Delimitaram-se os 

termos que seriam estudados, tendo como base gramáticas árabe-árabe voltadas ao leitor estrangeiro. Assim, foram 

selecionados dez termos principais, os quais se desdobravam em outros, totalizando uma lista de vinte e seis itens. O 

objetivo primordial deste trabalho é auxiliar o leitor especializado brasileiro na compreensão dos termos gramaticais 

do verbo árabe e propor uma padronização em língua portuguesa destas terminologias que sirva como ferramenta di-

dática para o ensino de língua árabe no Brasil, como também nos países cuja língua materna seja o português. Como 

metodologia de pesquisa, foram elaboradas três fichas terminológicas para os casos de correspondência direta, indire-

ta e não correspondência gramatical árabe/portuguesa. Primeiro, foram analisados os semas das definições termino-

lógicas árabes e dos possíveis correspondentes gramaticais portugueses, em seguida, verificou-se a tradução literal 

proposta pelos lexicógrafos arabistas e, depois, observava-se qual foi a proposta para o termo em inglês, espanhol, 
francês e português adotada pelos dez arabistas selecionados. Com base nesta análise, propôs-se o termo que se jul-

gou adequado ao leitor especializado brasileiro. Ao final, foi produzido um glossário terminológico árabe-português 

e português-árabe, sistematizando os vinte e seis termos árabes selecionados e as padronizações em português suge-

ridas. 

PARALELOS ENTRE SOCIOLINGUÍSTICA E GEOLINGUÍSTICA: 

ABORDAGENS NO LIVRO DIDÁTICO 

Jackson Cícero França Barbosa (UFCG) jacksoncfb@id.uff.br 

Mateus de Sousa Oliveira (UFCG) mateus.ccj@gmail.com 

 

Entendemos que em sua ampla extensão territorial, o Brasil apresenta uma heterogeneidade cultural, social e 

econômica que se reflete na língua portuguesa, dessa forma, com o intuito de mostrar a contribuição da sociolinguís-

tica e da dialetologia para o conhecimento dessa diversidade linguística, este trabalho vem suscitar/provocar refle-
xões pertinentes à abordagem da geolinguística brasileira nos manuais didáticos de língua portuguesa para o ensino 

médio. Com base em estudos de Cardoso (2010), Bagno (2007), Travaglia (2009), Ilari & Basso (2009) sobre uma 

proposta de pedagogia da variação linguística e à luz dos PCN, pretende-se analisar esses manuais e observar quais 

os tipos de variação são contemplados e como o conceito de norma culta/padrão é trabalhado. Nesse ínterim, preten-

de-se (re)pensar conceitos existentes, no campo acadêmico, sobre língua, variação e ensino, de maneira que sejam 

levantadas discussões que estimulem a reflexão de nossos educandos dentro do campo linguístico variacional. 

PAUL AUSTER: UM POETA DO OLHO 

Egle Pereira da Silva (UERJ) eglesilva@hotmail.com 

 

Este trabalho aborda uma faceta pouco conhecida do escritor norte-americano, Paul Auster: a de poeta. Auster 

publicou um total de cinco livros de poesia, dos quais emerge um elemento semiótico essencial para sua obra poéti-
ca: o olho. O ver, em seus poemas, precede o dizer – escrever equivale a ver. A enunciação poética tem sua origem 

no olho, é a síntese do visível. O poeta, por sua vez, é simultaneamente adâmico e babélico, pois batiza o mundo e se 

dispersa nele. A “poesia do olho” implica essa dispersão, que acontece sob a forma de exílio: o poeta pertence ao exí-

lio, não só porque está fora do mundo, mas também fora de si. Se sua obrigação é ver, o dever é não ser visto. Seu es-

forço é o de manter o exílio intacto. Dito isto, delimitam-se os pontos de investigação: o olho como metáfora do es-

crever, o poema como um esforço por perceber, o poeta como princípio e fim de todas as coisas, o poema como exí-

lio. Os fundamentos teóricos desta pesquisa advêm de Hans Blumenberg, Merleau-Ponty, Hans Vaihinger e Maurice 

Blanchot. 
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PELA LÍNGUA É QUE SOMOS: A PEDAGOGIA DA LÍNGUA COMO PEDAGOGIA DOS DISCURSOS 

Miguel António Costa Gonçalves (UCP) miguelgoncalves.ucp@gmail.com 

 

Partiremos da ideia de que na linguagem verbal se apoiam e se fundamentam todos os sistemas semióticos nos 
quais e pelos quais organizamos o mundo. A língua constitui, na verdade, não apenas um instrumento mas sobretudo 

a raiz e o ponto de referência fundamental da construção do conhecimento e do exercício das atividades culturais. 

Nela se contém e por ela continuamente se afirma e se renova, através da pluralidade dos discursos em que se atuali-

za, a memória cultural de cada comunidade. Deste modo, a língua representa, como apontou Wittgesntein, uma 

“forma de vida”, de que os falantes participam, em que se inserem, que reconstroem e que fruem. Aprender a falar 

representa, assim, para o indivíduo aprender/construir uma "forma de vida”, ou seja realizar o conhecimento de si 

mesmo, dos outros e das coisas, dominar o sistema de normas de valores e de crenças vivos na comunidade, integrar-

se e intervir ativamente na dinâmica das relações interindividuais. Nesta perspectiva, fica patente o alcance do ensino 

aprendizagem da língua, tornando-se irrecusáveis as responsabilidades de quem a ensina: ensinar a língua comporta 

uma ação educativa integral, porque o seu ensino atinge os níveis fundamentais da construção do eu e do comporta-

mento do indivíduo. 

PELO OLHAR DA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA: 

BECHARA E NEVES – BREVE ANÁLISE DAS CONJUNÇÕES 

Luana Silva do Nascimento Cunha (UFF) lunascimento20@gmail.com 

Ricardo Stavola Cavaliere (UFF) cavaliere@oi.com.br 

 

Com base na proposta da historiografia linguística de análise da língua, pretendemos, neste trabalho, observar 

as descrições das conjunções coordenativas nas gramáticas produzidas por Evanildo Bechara (2004) e Maria Helena 

de Moura Neves (2011). Construímos a análise em termos comparativos, com vistas a expor algumas diferenças exis-

tentes entre tais descrições. Supomos que, ao confrontar esses objetos de estudo, tornamos mais evidentes as caracte-

rísticas de ambas as descrições. Embasados nos conceitos de Coutinho (1976) e outros autores, tivemos a intenção 

de, ao examinar essas obras, averiguar o modo como essas conjunções são descritas pelos autores, com vistas a justi-

ficar as abordagens, considerando as influências dos estudos linguísticos da época em que foram escritas. O presente 
trabalho tem a preocupação de contribuir com informações úteis que venham a colaborar com o trabalho do professor 

em sala de aula e com o exercício do pesquisador de língua portuguesa. 

PERCEPÇÕES ACADÊMICAS 

DIANTE DA PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA LÍNGUA INGLESA 

Nathalia Almeida Marcelo (UFT) naty.marcelo8@gmail.com 

 

A prática de estágio supervisionado nos cursos de licenciatura é vista por muitos alunos como um momento 

de extremo estresse e frustração. O aluno do curso de licenciatura em língua inglesa ainda se depara na escola com 

um enorme pré-conceito com a disciplina desde as séries iniciais. Esta pesquisa em desenvolvimento com o corpo 

discente do curso de letras – inglês do campus de Porto Nacional – TO e em conjunto com o Centro de Estudos Con-

tinuados em Letras Linguística e Artes – CECLLA tem como objetivo principal investigar entre os discentes suas 
percepções sobre a maneira em que ocorre o estágio supervisionado na universidade, com foco nos pontos conflitan-

tes para cada discente, como quando busca aliar a teoria acadêmica à prática do estágio e principalmente a partir do 

momento em que precisa cumprir uma carga horária de regências na escola da rede pública. É objetivo também deste 

estudo levantar uma reflexão entre o corpo discente e docente sobre a aplicação e prática de tal etapa do curso, bus-

cando apresentar maneiras menos desgastantes de fazê-la. Diante destas reflexões poderemos levantar possíveis ma-

neiras de desburocratizar o estágio supervisionado, tornar esta etapa em uma total imersão no ambiente escolar sem 

grandes traumas ao discente, e ainda propor uma nova postura dos discentes diante das práticas de estágio supervisi-

onado. Já que este processo deve contribuir para a formação da identidade do aluno como futuro docente e vai além 

da finalidade de conferir uma habilitação legal para exercício da profissão, espera-se que forme o professor ou que 

colabore para sua formação (PIMENTA, 2009). 
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PERMEANDO CAMINHOS ENTRE O MATERNO E O ESTRANGEIRO: 

O USO DA METÁFORA COMO INSTRUMENTO CRÍTICO-REFLEXIVO 

DO “ENSINAR” LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Suellen do Nascimento Barbosa (CEFET/RJ) suellenrrj@hotmail.com 
Cláudia Valéria Vieira Nunes Farias (CEFET/RJ) 

 

De acordo com a visão cognitiva da metáfora proposta por Lakoff e Johnson (1980/2002), nossa representa-

ção do real é informada pelas metáforas que elaboramos e usamos, quase sempre, de forma inconsciente. Através de-

las, conceitualizamos o mundo, a realidade, estruturamos nosso pensamento e expressamos o que, muitas vezes, não 

conseguiríamos sem fazer uso delas. No viés educacional, o estudo da metáfora pode contribuir para a compreensão 

de como professor e aluno se compreendem como atores no processo de ensino-aprendizagem. O professor, ao refle-

tir sobre o seu papel nesse processo e associar essa reflexão à concepção que compartilha sobre como a língua deve 

ser ensinada e/ou aprendida pode contribuir ainda mais para seus objetivos de educador. Assim, a análise das metáfo-

ras expressas pelas diferentes vozes no contexto educacional pode servir como valioso instrumento de identificação 

dos construtos mentais que os participantes do processo educativo possuem a respeito do ensino-aprendizagem. Par-
tindo dessa breve introdução sobre o tema, o presente trabalho tem por objetivo analisar as concepções que o profes-

sor de LE tem sobre o seu ‘fazer’ docente e se a forma como ele se compreende como parte integrante do processo de 

ensino-aprendizagem está de acordo com essas percepções. Para a geração de dados, a metodologia se baseia na apli-

cação de um questionário a professores de LE atuantes em diversos contextos educacionais do estado do Rio de Ja-

neiro. O questionário objetiva identificar as metáforas usadas pelos informantes quando se referem ao processo de 

ensino-aprendizagem e à sua atuação no dito processo. Este trabalho encontra-se em fase de elaboração e a análise de 

dados deve apontar para a coincidência, ou não, das metáforas usadas pelos professores para descrever o processo de 

ensino-aprendizagem e a sua atuação dentro desse amplo fazer pedagógico. Como aporte teórico, se busca apoio em 

autores como: Almeida (2009), Barcelos (2007), Celani (2010), Sardinha (2007), Lakoff e Johnson (2002), entre ou-

tros. 

PERSCRUTANDO MEMÓRIAS DA ESCRAVIDÃO NEGRA EM GOIÁS 

Maria Helena De Paula (UFG) mhpcat@gmail.com 

 

A historiografia goiana reconhece a existência da escravidão negra em terras da capitania e província de Goi-

ás. No entanto, ainda são escassos os estudos que tomam a cabo a tarefa de garimpar em fontes fiáveis os registros de 

inquestionável prática. Nos estudos linguísticos ainda há muito por fazer no reconhecimento, na leitura, na transcri-

ção e na organização da linguagem em que se registrou a escravidão de africanos e seus descendentes em Goiás. An-

te esta constatação, é nosso desiderato apresentar resultados parciais do projeto “Em busca da memória perdida: es-

tudos sobre a escravidão em Goiás”, financiado pela FAPEG, em que, com quem garimpa a terra em busca de algo 

precioso, percorremos acervos institucionais em Goiás (paróquias, cartórios, fóruns) para neles encontrar e digitalizar 

a memória da escravidão, que se esvai em restos de papirófagos, e dela perscrutar riquezas da história e da coloniza-

ção linguística em Goiás, que não se encontram resguardadas em acervos tais que o do Arquivo Público do Estado. 

Nesse sentido, apresentaremos de modo sucinto um estudo descritivo sobre acervos documentais visitados, tipologias 
documentais digitalizadas, matéria documental lida e transcrita e alguns das pesquisas daí decorrentes. Cabe assina-

lar, ainda, que todas as digitalizações e estudos decorrem de manuscritos tidos como originais pelas instituições que 

os guardam e os conservam e que a metodologia utilizada se sustenta nas lições da filologia, diplomática e história 

regional. 

PERSONAGENS INFANTIS QUE CAMINHAM DE NÃO EM NÃO: 

A REALIDADE DAS RUAS NA LITERATURA INFANTOJUVENIL DE ANGELA LAGO 

– POR UMA LEITURA DISCURSIVA DAS IMAGENS 

Maria da Graça Cassano (UNISUAM) cassano.mg@gmail.com 

 

As demandas da pós-modernidade exigem mais do que simplesmente decodificar signos linguísticos; é preci-

so se apropriar de práticas sociais de escrita e da leitura que atualmente envolvem uma multiplicidade de linguagens 

sempre cada vez mais variadas e complexas. Transitar entre os diferentes gêneros e linguagens tanto como leitor co-
mo produtor confere potencialidade maior de construção de sentidos e, consequentemente, de assunção de um lugar 

na cultura letrada. Refletindo sobre essas questões e sobre o ensino das práticas de leitura na escola, propomos um 
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aprofundamento do conceito de letramento, como em Rojo (2009), que trata de letramento em bases multissemióti-

cas. Como suporte para a análise dessas materialidades, em especial aqui a de natureza imagética, adota-se a análise 

do discurso francesa (PÊCHEUX, 1969), assentada no fato de que a AD se propõe a considerar a imagem não como 

um reflexo da realidade, uma reprodução do visível, revelação ou instrumento de visão, simples superfície de regis-
tro, mas algo que vai além da imitação, uma vez que se torna visível graças à interpretação, (SOUZA, 2001). Ela se 

constrói pelo olhar do leitor e não por palavras. Daí dizer-se que “a imagem significa. Interpretá-la não é traduzi-la 

em palavras. É atribuir sentido do ponto de vista social e ideológico. Um tipo muito particular de imagem são as ilus-

trações presentes em obras da literatura infanto-juvenil, foco deste trabalho. A escolha se justifica devido a que pou-

co se explora esse tipo de texto nas aulas no ensino fundamental. Objetiva-se analisar os processos de significação de 

parte das ilustrações em Irmãos Pretos: romance ilustrado, de Hannes Binder e Lisa Tetzner, buscando-se compreen-

der de que modo se dá a leitura da imagem naquilo que lhe é específico e em que ela contribui para a construção do 

trajeto romanesco da obra em que se insere. 

PERSUASÃO E SEDUÇÃO: 

OS CAMINHOS DO TEXTO PUBLICITÁRIO 

PELA INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE 

Márcia Suany Dias Cavalcante (UEMA) marciasuany@hotmail.com 

 

A partir das teorias da linguística textual e da análise do discurso, especialmente das orientações bakhtinianas, 

este trabalho tem por objeto de estudo o processo de produção e recepção do anúncio publicitário impresso, investi-

gando a intertextualidade e a interdiscursividade como forma de associação de informações que se encontram no re-

pertório cultural da sociedade. Analisa, portanto, os efeitos de tais textos no interlocutor, que é seduzido pela mensa-

gem que lhe é exposta, considerando que a linguagem publicitária está impregnada de discursos sócio-históricos e 

valores ideológicos que refletem o cotidiano das pessoas, sendo comum a aparição de anúncios que se destacam di-

ante do leitor/consumidor por revelarem situações vividas por ele ou que se identifiquem com seus anseios mais ín-

timos. Com a análise de um corpus formado por anúncios, retirados de revistas de grande circulação nacional, que 

mobilizam uma série de estratégias criativas para o seu processamento, assim como o conhecimento de mundo do 

leitor, buscou-se evidenciar o modo pelo qual o intertexto e o interdiscurso constroem o sentido das peças publicitá-
rias, construindo textos persuasivos e sedutores. Com isso, o presente estudo se volta para uma reflexão da língua, 

podendo ser utilizado com finalidade didática, para que o olhar do aluno/leitor seja aguçado para as estratégias per-

suasivas propositadamente presentes nesse gênero textual. Assim, o sujeito-receptor de anúncios publicitários se ins-

trumentaliza para a leitura, em sentido amplo, e se torna capaz de perceber todo o jogo arquitetado por uma lingua-

gem híbrida. 

PLÁGIO, O CRIME DESCONHECIDO 

Andréia Almeida Mendes (DOCTUM) andreialetras@yahoo.com.br 

Luckyshaider Bellunato Camara Cortes Bitencourt (DOCTUM) 

Polliana Severino da Silva Faria (DOCTUM) 

Érica Faria Knupp (DOCTUM) 

Wesley Rosado (DOCTUM) 
Jonatan da Silva Ribeiro (DOCTUM) 

 

O plágio vem se tornando uma preocupação constante na esfera social, pois a sociedade vem formando profis-

sionais sem capacidade intelectual para pensar por si só; devido a isso, as faculdades estão de olho. São vários os mo-

tivos que levam a tal atitude, um deles é a falta de conhecimento das formas de citação, o mau uso dos recursos inter-

textuais; outro, ainda, é a falta de conhecimento das sanções, que sofrem aqueles que cometem este tipo de ato; neste 

artigo, veremos outros motivos e também o que diz a lei a respeito do plágio, também a posição da OAB referente a 

esta questão tão importante em tempos de internet, em tempos de facilidade para o meio acadêmico. Atitudes já estão 

sendo tomadas pelos juristas, através de debates tentando acabar de vez com essa prática que infelizmente atrofia a 

mente dos alunos de toda a esfera estudantil. 
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PLANEJAMENTO E REPLANEJAMENTO DOS TURNOS CONVERSACIONAIS 

Evandro Santos Reis (USP) evandroreih@usp.br 

Luiz Antonio Silva (USP) 

 

Este trabalho tem por objetivos evidenciar como ocorre o planejamento e o replanejamento dos turnos conver-

sacionais e verificar os recursos utilizados, pelos participantes do ato conversacional, para planejá-los e replanejá-los 

durante a conversação. Para esta tarefa, mobilizaremos a noção de turno oriunda da análise da conversação e alguns 

conceitos analíticos sobre interação. As análises demonstraram que a construção dos turnos se dá localmente e de 

forma coparticipada. E seus participantes utilizam uma série de recursos linguísticos e contextuais para planejá-los e 

replanejá-los a fim de cumprir os objetivos da interação. 

PLANO DE GUERRA DA CAPITANIA DE MATO GROSSO: 

O MANUSCRITO DE 1800, SUA EDIÇÃO E POSSÍVEIS ESTUDOS 

Manoel Mourivaldo Santiago Almeida (USP) horas@terra.com.br 

 

O objetivo é tratar da coleta e edição do códice oitocentista "Memoria sobre o plano de guerra offensiva e def-
fensiva da Capitania de Matto Grosso" datado de 1800. Também serão levantados aspectos linguísticos para possí-

veis estudos que podem contribuir para a descrição e estudo do português escrito no Brasil de então. Este trabalho es-

tá diretamente relacionado ao PHPB (Projeto de História do Português Brasileiro) e às suas extensões paulista 

(PHPP: Projeto de História do Português Paulista – Projeto Caipira) e mato-grossense (PHPB-MT). 

PLASMAÇÕES DO GROTESCO EM MACHADO DE ASSIS E MIGUEL TORGA 

Floriano Esteves da Silva Neto (UEFS) florianoesteves@yahoo.com.br 

Jorge de Souza Araújo (UEFS) 

 

Neste trabalho faz-se uma análise de como é plasmado o grotesco em contos de Machado de Assis e Miguel 

Torga. Tais autores, em épocas e contextos diferentes, tecem histórias ficcionais comprometidas em dissecar o viver 

humano, captando a complexidade das relações sociais, revelando o universo grotesco que delas emerge. Como su-

porte teórico serão utilizados os estudos de Kaiser (1996), Hugo (2007), Rosenfeld (1996), Philip Homson (1972), 
para se situar o grotesco enquanto categoria estética. Da contística machadiana, foi escolhido para análise o conto “A 

causa secreta”, e de Miguel Torga, optou-se pelo conto “O Alma-grande”. Neles é possível perceber elementos do 

grotesco, tanto na tessitura narrativa como na reação que causa no leitor. 

PODER E SOLIDARIEDADE NAS FORMAS DE TRATAMENTO DIRECIONADAS ÀS MULHERES 

NOS JORNAIS FEMININOS DO RECIFE DE 1850 A 1950 

Bárbara Maria Santos Silva Lapa (IFPE) babilapa@hotmail.com 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) douglastavares@recife.ifpe.edu.br 

Hellen Luana de Moura Silva (IFPE) 

 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa com jornais femininos publicados na cidade do Recife entre os 

cem anos que vão de 1850 a 1950. Tivemos, como foco neste trabalho, a análise das formas de tratamento presentes 
em tais publicações e que eram referentes às mulheres daquela época. Para tanto, tomamos como referencial teórico 

os estudos de Brown e Gilman (1960) os quais estudaram as nuances sociais e ideológicas das escolhas dos prono-

mes de tratamento a partir das escolhas que eram feitas pelos falantes de diferentes línguas. Também, temos Oliveira 

(2003) que estudou as formas de tratamento no português de Portugal durante os anos de 1982 a 2002. Ainda, toma-

mos Souza Barros (1985), Moura (1991), Rodrigues (1997) e Burke (2009) para a realização de uma história social 

do fenômeno linguístico da presença e escolha dos pronomes de tratamento nos textos dos jornais femininos. Assim, 

esta pesquisa, um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em História Social do Português de Pernam-

buco – IFPE – Campus Recife, apresenta-se como mais uma contribuição nos estudos históricos da língua portuguesa 

no Brasil. 
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POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE NOS EUA 

Thábata Christina Gomes de Lima (UFF) thabata_christina@hotmail.com 

 

São vários os fatores que influenciaram e ainda influenciam o fluxo migratório nos Estados Unidos da Améri-
ca. Sabe-se, entretanto, que este país recebe anualmente pessoas de distintas nacionalidades e os hispano-americanos 

se encontram entre o grupo mais numeroso. De acordo com o US Census Bureau 2010, dos 308.7 milhões de pessoas 

residentes nos EUA, 50.5 milhões são de origem hispânica ou latina. Isto representa, praticamente, uns 16% de toda 

a população. Assim, com a presença constante de hispano-falantes em solo norte-americano novas configurações 

surgiram e novas políticas linguísticas entraram em vigor. No que diz respeito ao ensino da língua espanhola, muito 

se tem questionado. Alguns programas de educação bilíngue foram propostos, suscitando distintas opiniões e trazen-

do inúmeras consequências. 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS EDUCATIVAS: UM OLHAR SOBRE AS AVALIAÇÕES E AS PRÁTICAS 

Telma Cristina de Almeida Silva Pereira (UFF) tcaspereira@uol.com.br 

Marina Mello de Menezes Felix de Souza (UFF) marinammfs@yahoo.com.br 

Thábata Christina Gomes de Lima (UFF) 
Helena da Conceição Gonçalves (UFF) 

 

O conceito de política linguística começa a ser desenhado na segunda metade do século XX, nascendo como 

uma disciplina voltada para os estudos relacionados ao plurilinguismo. Na prática, uma política linguística envolve 

intervenções sobre a forma ou o status das línguas, e de forma ideal, deveria seguir as seguintes etapas: planejamen-

to, implementação e avaliação de seus resultados. Em cada uma dessas fases, ela deveria se pautar pelo uso e pelas 

necessidades dos falantes das línguas em questão. Nesta mesa abordaremos os efeitos das políticas linguísticas edu-

cativas partindo, principalmente, dos trabalhos sobre avaliação de políticas linguísticas, desenvolvidos por Chauden-

son (2000). Daremos ênfase às políticas voltadas para o ensino de línguas estrangeiras (LE) visando compreender os 

parâmetros e os objetivos das políticas adotadas. 

POR TI NA poesia RImo: LIVRO DE POEMAS INFANTIS EM HOMENAGEM A CÂNDIDO PORTINARI 

Rita de Cássia Gemino da Silva (FAMA) ritagemino@ig.com.br 

 

POR TI NA poesia RImo é uma obra que mistura as artes sem censura, sem barreiras. Através das pinturas 

com temas infantis, de Cândido Portinari, e da música “A voz da tela”, de Oswaldo Montenegro, Rita Gemino procu-

ra penetrar no imaginário infantil, resgatando, através da poesia, um momento de eterna brincadeira. Construindo 

com palavras uma tela poética de cada quadro de “Candinho”, a autora mescla tinta e pincel, papel e lápis, composi-

ção e melodia num único conjunto de imagens simbólicas, quase uma epifania dos sonhos pueris. Como em qualquer 

ciranda, Rita Gemino não brinca sozinha. Ela sobe e desce com Sílvia Fernandes na gangorra, observa encantada 

Américo Mano e Átila Hernandes divertindo-se com piões e Alan Castilho no ar, num balanço, a rodopiar. São todos 

eles crianças, são todos eles artistas, numa eterna brincadeira de carniça, na eterna ciranda da vida. Se você não acre-

dita que a arte é um brincar, então entre nessa roda, vem também cirandar! 

POR UM CONCEITO DE HIPEREDIÇÃO 

Patrício Nunes Barreiros (UEFS) patriciobarreiros@hotmail.com 

 

O advento da informática e seus desdobramentos, na segunda metade do século XX, trouxeram consigo um 

novo paradigma para a cultura escrita, possibilitando, pela primeira vez, a existência do texto fora de uma superfície 

física. Trata-se, portanto, de uma nova condição dos textos que redimensionou as suas práticas culturas de produção, 

circulação e apropriação. A filologia não está alheia a esse novo contexto sociocultural e os filólogos têm tirado pro-

veito das potencialidades que a informática e o meio digital oferecem para a edição de textos, principalmente, daque-

les que foram escritos e difundidos no âmbito da cultura manuscrita e/ou impressa. Jerome McGann (1997) utiliza o 

termo HyperEditing para designar as edições que os filólogos estão produzindo em meio digital. Esse tipo de edição 

constitui-se numa hipermídia capaz de agregar imagem, som e movimento no mesmo espaço, além de outras caracte-

mailto:thabata_christina@hotmail.com
mailto:tcaspereira@uol.com.br
mailto:marinammfs@yahoo.com.br
mailto:ritagemino@ig.com.br
mailto:patriciobarreiros@hotmail.com


 XVII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA  161 

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013 

rísticas peculiares à linguagem informática. Nesse artigo, busca-se discutir os conceitos utilizados pelos filólogos 

brasileiros para designar as sua práticas de edição difundidas através de tecnologia informática. 

POR UMA MELHOR COMPREENSÃO TEXTUAL: 

AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA UTILIZADAS POR GRADUANDOS EM LETRAS 

Fernanda Maria Reis Brandão (UFV) fernanda.brandao@ufv.br 

Adriana da Silva (UFV) 

 

Atualmente, vivemos rodeados por textos, os quais exigem que sejamos cidadãos letrados. No entanto, embo-

ra sejamos leitores em período integral, não lemos de modo efetivo. No presente trabalho, pretende-se investigar as 

estratégias de leitura utilizadas por graduandos do curso de letras no momento que leem e cujo ingresso na Universi-

dade Federal Viçosa (UFV) se deu em 2010. Com base em considerações gerais sobre leitura, bem como em breves 

considerações sobre estratégias de leitura; demonstra-se que tais universitários não se configuram como leitores au-

tônomos, críticos, reflexivos, enfim, proficientes, uma vez que não utilizam, de modo efetivo, as estratégias de leitura 

capazes de propiciar uma melhor/significativa compreensão do texto. 

PRAGMÁTICA E FILOSOFIA 

Maria Lucia Mexias Simon (USS) mmexiassimon@yahoo.com.br 

 

A gramática tradicional, até alguns anos, apresentava-se dividida em três partes: fonética, morfologia e sinta-

xe. Em todas essas partes, havia descrição e prescrição/proscrição. Essa tríplice divisão era apresentada desde as sé-

ries iniciais. Os termos: fonética, morfologia e sintaxe eram apresentados quase apenas como títulos de capítulo do 

livro de gramática, e, quando observados, tidos como facetas da língua portuguesa, ou como disciplinas específicas 

dessa língua, já que, em geral, não se registravam, formalmente, nas aulas de língua estrangeira. Com a maior popu-

laridade da linguística, nos cursos de letras, conscientizou-se ter a linguagem humana duas articulações: aquela dos 

elementos fônicos em si, não se considerando seu significado e a articulação superior, em que se relacionam os ele-

mentos significativos – os signos linguísticos. Sendo um signo a soma de uma percepção sonora, visual, ou mesmo 

tátil a um significado constante, reconhecível por uma comunidade, são signos linguísticos os sons da linguagem 

humana, representados visualmente, ou não, associados a seu significado. Evidentemente, os homens, desde a Anti-
guidade sempre se preocuparam com o fenômeno ‘linguagem humana’, trazendo a linguística com suas diversas teo-

rias, luz sobre aspectos até então esparsos, não só pela gramática, como pela história, pela literatura, pela antropolo-

gia, pela filosofia e, até, pela teologia. 

PRÁTICAS DE ESCRITA E JORNAIS LITERÁRIOS NO RECIFE 

DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX À PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Adriely de Oliveira Silva (IFPE) audelenasantos@hotmail.com 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) douglastavares@recife.ifpe.edu.br 

Angela Ferreira da Silva (IFPE) 

Marcelle Pereira Gonçalves (IFPE) 

 

O presente estudo é resultado do trabalho de filologia de textos publicados em forma de jornais literários na 
cidade do Recife durante a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Da formação destes 

corpora, resultou um interessante acervo que nos pareceu extremamente propício à elaboração de um capítulo da his-

tória social da escrita em nossa cidade e, consequentemente, da história social da língua portuguesa em Pernambuco. 

Para tanto, foram tomados como referencial teórico Houaiss (1985), Lobo e Oliveira (2012) e Mattos e Silva (2004) 

para uma reflexão sobre a penetração e difusão da escrita no Brasil. Ainda, temos Souza Barros (1985), Moura 

(1991), Rodrigues (1997) e Burke (2009) para a realização de uma história social do fenômeno linguístico da pene-

tração da escrita e suas práticas no Recife do período de tempo delimitado em nosso estudo. Assim, esta pesquisa, 

um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em História Social do Português de Pernambuco – IFPE – 

Campus Recife, apresenta-se como mais uma contribuição nos estudos históricos da língua portuguesa do Brasil no 

geral e, particularmente, da língua portuguesa em Pernambuco através de suas práticas de escrita e as formas pela 

qual a mesma passou a fazer parte da vida cotidiana de nossa sociedade. 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO: LEITURA E ESCRITA NA MODALIDADE EJA 

Walmira de Nazaré Ferreira Paschoal Moller fernando.walmira@hotmail.com 

 

O presente artigo tem como objetivo principal estabelecer a influência da escrita e da leitura na vida educaci-
onal e social dos alunos da modalidade EJA. E, por meio delas, (re)criar uma (re)descoberta do mundo que cerca o 

discente, pois a prática de letramento é capaz de proporcionar leitura do cotidiano social. Essa leitura da realidade se-

rá de suma importância para que os educandos possam estabelecer um vínculo com a disciplina a ser ministrada, pois 

ele conseguirá, através do letramento, participar ativamente do processo comunicativo, e estará dessa forma intera-

gindo nos âmbitos sociais, culturais, econômicos e políticos da comunidade em que estar inserido. Ou seja, uma prá-

tica adequada de leitura e escrita irão inserir os alunos da EJA nos convívios sociais. Para que dessa forma possa se 

perceber a importância da disciplina língua portuguesa nas relações sociais, culturais, políticas e econômicas dos 

alunos que atuam na EJA. E, assim, perceber que ser professor é ser participativo, aprendiz, pesquisador, coerente 

com a realidade a ser ensinada e aprendida; ser professor é ser determinado, é compor-se de condições necessárias ao 

enfrentamento das mudanças políticas, educacionais, socioeconômicas e culturais, dita de maneira singular, o docen-

te deve estar preparado para educar o cidadão para a realidade sociocultural em que o discente está inserido. 

PRÁTICAS DISCURSIVAS 

EM ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ana Maria Pires Novaes (UNESA/UNSUAM) profananovaes@hotmail.com 

 

Trata-se de pesquisa na área do ensino de leitura e escrita com vistas à implementação de ações efetivas para a 

melhoria dos índices de desempenho dos alunos do ensino médio do CIEP-326-Professor César Pernetta, localizado 

no Parque União, Complexo da Maré, Bonsucesso, Rio de Janeiro. Tais ações objetivam o desenvolvimento da capa-

cidade leitora e produção proficiente de textos por meio do trabalho com diferentes gêneros que circulam na vida so-

cial. Intenta-se também oportunizar ao corpo docente o contato com uma proposta teórico-metodológica, centrada no 

trabalho com os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2000) e na possibilidade de concebê-los como ferramentas de ensi-

no e meios de articulação entre experiências socioculturais e práticas escolares (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Nos-

sa proposta é desenvolver atividades progressivas de leitura e produção textual por meio de sequências didáticas com 
turmas da escola indicada, bem como rodas de leitura e oficinas de texto. Os gêneros escolhidos pertencem a três 

domínios sociais: do narrar, do relatar e do argumentar de modo a permitir o desenvolvimento de habilidades e com-

petências imprescindíveis à atuação social cidadã e à inserção no mercado de trabalho. 

PRÁTICAS E REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUAS: DISCUTINDO EXPERIÊNCIAS 

José Enildo Elias Bezerra (LACTEC) enildoelias@yahoo.com.br 

 

Desde as teorias tradicionais até as mais inovadoras, a formação tem sido um assunto recorrente nos diversos 

trabalhos acadêmicos. Muitas têm sido as publicações sobre a formação dos nossos alunos, fomentando mudanças de 

paradigmas, parâmetros, abordagens educacionais, reencaminhamento das ações curriculares... Essas reflexões tam-

bém fazem com que o foco se ajuste, voltando-se para o professor: são igualmente variadas as abordagens ao tema 

formação de professores: estratégias, metodologias, aporte teórico etc. (FRIGOTO, 2008). Contudo, boa parte dos 
trabalhos atuais sobre o fazer docente na área de Letras insere-se na área de Educação, e poucos são os que, da pers-

pectiva da Linguística, têm abordado esse fazer, considerando a) a língua como objeto científico e b) o perfil científi-

co do professor de sala de aula de língua(s) – conceito que propomos estar para além da ideia de educação continua-

da. Partindo deste referente, e baseados na orientação de teóricos da Linguística Textual, professores de diferentes 

segmentos e modalidades propuseram compartilhar nesta mesa suas experiências sobre ensinar língua(gens): situa-

ções, perspectivas e caminhos do ensino de língua na escola contemporânea (GUEDES, 2001; ANTUNES, 2003). Os 

primeiros resultados destes trabalhos sugerem que as práticas docentes que ressignificam o ensino da língua para 

além da pura gramática, mas também para além da oposta omissão da mesma, apontam para uma aprendizagem sig-

nificativa da língua e, portanto, uma possibilidade de inserção real do aluno leitor de mundo, deste mundo híbrido e 

globalizado. Tais reflexões tanto embasam os trabalhos ora apresentados quanto podem dar suporte para outras pes-

quisas ou, ao menos, conforme relato de alguns participantes, provocou a tomada de consciência de atitudes reprodu-

zidas por eles, involuntariamente, até então. Isso contribui para o redirecionamento da prática educacional, bem co-
mo para sua transformação, mesmo que indiretamente, ou a longo prazo. 
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PREDICAÇÕES COM VERBOS ASPECTUAIS TERMINATIVOS 

Bruna Cupello Araripe Pereira (UFRJ) brucupello@gmail.com 

Marcia Machado dos Santos Vieira (UFRJ) 

 

Esta proposta se centra na pesquisa de construções com (semi)auxiliares aspectuais terminativos que vem 

sendo desenvolvida no âmbito do Projeto PREDICAR – Formação e expressão de predicados complexos: gramatica-

lidade e lexicalização. Trabalha-se com aspecto sob a concepção de que constitui uma categoria com base na qual se 

marca um ponto de observação do evento ou da situação, a existência de fases de desenvolvimento destes e a possibi-

lidade de valorização de uma delas. Serão examinadas predicações obtidas na consulta a textos orais e escritos de 

fontes e práticas comunicativas diferentes que envolvam recursos verbais gramaticais que sirvam à marcação da fase 

final. Os dados são tratados segundo aporte teórico funcionalista, parâmetros de gramaticalização (HOPPER, 1991; 

HEINE, 1993), pressupostos de categorização radial e teorizações sobre categorias como aspecto e tempo e suas sub-

categorias. Objetiva-se averiguar: (i) que formas verbais realmente se acionam com frequência na expressão do as-

pecto terminativo e por quais motivações; (ii) se os verbos aspectuais se prestam à indicação de nuances diferentes de 

sentido; e (iii) em que medida elementos do próprio contexto linguístico e/ou diferentes perspectivas de apreensão do 
evento em si podem acarretar ambiguidade ou implicar o uso de formas auxiliares. Tenciona-se avaliar o grau de 

gramaticalidade dos recursos utilizados para a expressão de aspectualidade. Entre as hipóteses, está a de que elemen-

tos da predicação e do evento e o grau de gramaticalização das formas disponíveis podem determinar a mobilização 

preferencial de verbos (semi)auxiliares aspectuais, além de implicações de ordem textual, no que diz respeito a gêne-

ro e tipologia textuais. Para a pesquisa de tais elementos, empreende-se a análise das características sintáticas, se-

mânticas e discursivas de todos os dados em função dos objetivos delimitados e das questões norteadoras da investi-

gação. 

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

Marcos Luiz Wiedemer (UERJ) mlwiedemer@gmail.com 

 

Nesta oficina, apresentamos uma síntese dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º ciclos do ensino 

fundamental: língua portuguesa (PCNLP). Os PCNLP constituem um referencial de qualidade para a educação no 
ensino fundamental em todo o País, e os seus objetivos concretizam as intenções educativas em termos de capacidade 

que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. Assim, os objetivos desta oficina são: apresentar 

e discutir questões de ordem conceitual e os procedimentos metodológicos dispostos pelos PCNLP; contribuir para a 

formação do profissional da área de letras, bem com proporcionar o aprimoramento do trabalho docente, na área de 

língua portuguesa à luz dos PCNLP. 

PROBLEMAS DE CITAÇÕES: CASOS MAIS RECORRENTES DE PLÁGIO 

Andréia Almeida Mendes (DOCTUM) andreialetras@yahoo.com.br 

Samuel Firmino de Brito (DOCTUM) 

Thatiany Gonçalves Leite (DOCTUM) 

Aquiles de Souza Torres (DOCTUM) 

David Gomes Hibner (DOCTUM) 
Estéfane Moreira de Carvalho (DOCTUM) 

 

Quando falamos em plágio, logo voltamos para casos famosos com compositores que têm parte de suas melo-

dias ou trechos de letras musicais copiados e utilizados por outros em suas composições sem qualquer autorização. 

Mas ele não para por aí. O plágio se estende a todos os casos em que uma ideia intelectual de determinado autor é in-

devidamente copiada por outra pessoa que a assina como sendo de sua própria autoria. Porém, com sua constante 

ocorrência, o plágio vem sido discutido com maior frequência no meio acadêmico. O objetivo deste artigo é analisar 

as formas mais comuns de plágio, bem como ver o que a legislação diz a respeito, uma vez que apropriar-se de um 

trabalho de uma pessoa que talvez tenha se empenhado durante anos para obter tal resultado, além de imoral, antiéti-

co, e prejudicial a sua formação profissional, é considerado crime. 
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PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO ENUNCIADO E DO TÓPICO 

EM TEXTOS FALADOS E ESCRITOS 

Paulo de Tarso Galembeck (UEL) ptgal@uel.br 

 

Este trabalho tem por objetivo expor, de forma correlativa e complementar, os processos de construção do 

enunciado e de desenvolvimento do tópico em textos falados e escritos, com a finalidade de verificar as diferenças e 

as semelhanças entre ambas as formas de realização linguística. No caso da construção dos enunciados, observa-se 

que a escrita padrão tende a seguir as modalidades canônicas de estruturação do enunciado (períodos simples e perí-

odos compostos por coordenação e subordinação). No entanto, na fala predominam estruturas bastante complexas, 

que se afastam dos processos canônicos de estruturação da frase, pois as orações se sucedem sem um plano definido, 

além de haver pausas, truncamentos, repetições e marcas de planejamento local e da presença dos interlocutores 

(marcadores de hesitação e de envolvimento). Por esse motivo, propõe-se, para o estudo da língua falada, não mais a 

frase, mas as unidades discursivas, entidades que compreendem não só os dados estruturais e o assunto, mas também 

incluem os marcadores conversacionais e outros traços característicos da língua falada. No plano do desenvolvimen-

to do tópico (assunto), observa-se que o texto escrito é mais linear, pois os assuntos se sucedem a partir de um plano 
pré-estabelecido. Já nas realizações faladas espontâneas, há mais repetições e retomadas do que já foi dito, assim 

como se encontram inserções parentéticas e truncamentos, fenômenos que caracterizam uma fluidez maior do tópico 

em andamento. Na exposição, procura-se deixar claro que inexistem diferenças radicais entre a fala e a escrita, pois 

as diferenças entre ambas são unicamente devidas às condições de produção (planejamento prévio X planejamento 

local; afastamento dos participantes da interação X envolvimento direto entre eles). 

PROCESSOS FONOLÓGICOS: UM OLHAR SOBRE A ESCRITA DE ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS 

Camila Fernandes dos Santos (UFRB) miloknandes@hotmail.com 

Robevaldo Correia dos Santos (UFRB) 

Geisa Borges da Costa (UFRB) geicosta@ig.com.br 

 

Este trabalho pretende analisar a interferência de processos fonético fonológicos na escrita de alunos do 4º e 

5º ano do ensino fundamental. O objetivo é verificar qual o nível de influência da fala na escrita dos alunos em início 
de escolarização, atentando para alguns fenômenos fonéticos frequentes no português do Brasil que interferem na 

produção da língua escrita. A hipótese norteadora deste estudo é a de que certos desvios da norma padrão que ocor-

rem na língua escrita podem ser explicados devido à influência de alguns processos fonético fonológicos. Este traba-

lho justifica-se por possibilitar aos professores um conhecimento mais sistemático sobre a escrita dos alunos, na me-

dida em que prevê alguns desvios da norma padrão na língua escrita. Foram coletados e analisados dez textos, sendo 

cinco textos de alunos do 4º ano do ensino fundamental da rede municipal do município de Iaçu na Bahia e cinco tex-

tos do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal do município de Amargosa na Bahia. Analisamos as produ-

ções textuais, observando a série em que se encontram os alunos, como um fator extralinguístico. Os resultados 

apontam a importância de o professor das séries iniciais ter um conhecimento linguístico mais sólido, já que, em al-

guns casos, a escrita dos alunos assemelha-se à transcrição fonética. O trabalho tem como aporte teórico alguns estu-

dos de: Cagliari (2008), Costa (2010) e Simões (2006). 

PRODUÇÃO TEXTUAL A PARTIR DO RECONTO ORAL DA NARRATIVA “BARBA AZUL” 

José Ricardo Carvalho da Silva (FUFSE) ricardocarvalho.ufs@hotmail.com 

Tatiana Pinheiro da Cruz (FUFSE) 

 

Apresentamos, neste trabalho, reflexões sobre as práticas que exploraram a relação oralidade e escrita no en-

sino de produção textual em uma turma do ensino fundamental. O desconhecimento da natureza da fala tem dificul-

tado o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que amplie o domínio da linguagem escrita a partir da bagagem 

oral. Considerando estas condições, partimos da hipótese de que as práticas reflexivas sobre textos falados com alu-

nos do ensino fundamental pode favorecer a compreensão de mecanismo de coesão e registro formal da linguagem 

escrita. Para evidenciar este processo, relatamos uma experiência de produção textual com alunos do 5º ano, em uma 

escola pública do município de Itabaiana – SE, sob o apoio do PIBIC/2012. Descrevemos uma sequência didática 

que valoriza o reconto oral, a transcrição do reconto oral e a retextualização do conto de fada “Barba Azul” de Char-
les Perrault. A investigação, por meio de análise de fragmentos de textos produzidos pelos alunos, demonstra os 

princípios utilizados pelos discentes para ajustar à produção do discurso oral ao discurso escrito, explicitando, assim, 

mailto:ptgal@uel.br
mailto:miloknandes@hotmail.com
mailto:geicosta@ig.com.br
mailto:ricardocarvalho.ufs@hotmail.com


 XVII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA  165 

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013 

operações linguísticas ocorridas na passagem da modalidade oral para escrita. A organização da pesquisa foi desen-

volvida por meio de duas atividades: a) reconhecimento das características discursivas do gênero contos de fadas a 

fim propor o diálogo destes textos com as experiências dos alunos; b) processos de retextualização do oral para o es-

crito realizado por alunos 5º ano do ensino fundamental. 

PRODUÇÃO TEXTUAL ATRAVÉS DE CALVIN E HAROLDO, DE BILL WATTERSON 

Taís Turaça Arantes (UEMS) taistania@gmail.com 

Hugo Augusto Turaça Leandro (UFMS) 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

 

Sentar e produzir um texto para alguns alunos não é uma tarefa fácil, eles acabam sentindo medo e por fim 

não querendo produzir. Pois é preciso saber “construir” o texto, deixá-lo coerente em relação ao tema escolhido, se-

parar a linguagem culta da coloquial, e, claro expressar as ideias e sentimentos por intermédio das palavras. Nesse 

aspecto o gênero “tirinha” mostra a sua relevância, pois através dos quadros podem ser apresentados diversos temas e 

serem utilizados dentro da sala de aula. Logo, este trabalho propõe a ideia de trabalhar produção textual em sala de 

aula com os personagens de Bill Watterson, pois acredita-se que nas aventuras do menino loiro de seis anos e de seu 
melhor amigo, um tigre imaginário, está presente crítica social, valorização e reflexão sobre a vida, os dilemas sobre 

o meio ambiente e política, tudo de uma forma bem humorada (SIMÕES, 2009). As tiras de Calvin e Haroldo podem 

despertar interesse nos alunos, fazendo com o que os mesmos venham a produzir textos sem se sentirem obrigados e 

presos ao dilema de ganharem nota. 

PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA DE AULA: A MOTIVAÇÃO COMO FATOR DETERMINANTE 

Denise Aparecida Calegari Marocolo (UEL) denisecalegari@bol.com.br 

Edina Regina Pugas Panichi (UEL) edinapanichi@sercomtel.com.br 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o fator motivacional nas aulas de produção de texto ministradas para a 

segunda série do ensino médio em uma escola particular da cidade de Londrina. Faz-se necessário enfatizar que essas 

aulas são apoiadas nos pressupostos da crítica genética a fim de verificar tanto os processos de criação dos alunos 

como também os de refacção textual. Uma vez que o fornecimento de dados prévios ativa o desenvolvimento das 
ideias propostas, para a realização de atividades de produção de texto, é preciso oferecer ao aluno condições para efe-

tivar essa produção, tais como: conhecer os elementos composicionais do gênero a ser produzido, ter informações a 

respeito do tema sobre o qual produzirá e conhecer os elementos de textualidade. Sendo assim, a produção exige um 

contexto de discussão, por meio do qual o aluno constrói o seu discurso e se manifesta oralmente para, depois, orga-

nizar o texto escrito. Realizadas as etapas que embasariam a produção, acredita-se que irão produzir, mas o que se 

verifica é que nem sempre essa produção se concretiza por todos. Assim, a questão que norteará esta discussão é: 

quais fatores contribuem para a motivação do aluno e, por conseguinte, para a produção textual? 

PRONÚNCIA EM SALA DE AULA: 

ANÁLISE DE ATIVIDADES COM BASE EM FONÉTICA E FONOLOGIA DE LÍNGUA INGLESA 

Neliane Raquel Macedo Aquino (UFT) nr.macedo@hotmail.com 

Carine Haupt (UFT) 

 

Demonstrar as contribuições do ensino de língua inglesa como cruciais para assegurar a formação de um ci-

dadão integrado ao mundo e aos fatores de comunicação é fator relevante ao cenário atual. Em vista disso e das práti-

cas que perfazem a sala de aula, vale-se do preceito de que os estudos das contribuições fonéticas e fonológicas ao 

ensino regular são ainda recentes e necessitam de mais pesquisas para determinar a sua contribuição ao processo de 

ensino e aprendizagem o qual por muito tempo foi creditado somente às habilidades de ler e escrever. São levados 

em consideração, neste estudo, os processos interacionais da sala de aula e o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Em vista disso, acredita-se que a análise das atividades de fonética e fonologia contemplam tanto relações sociointe-

racionais quanto aspectos cognitivos. Dessa maneira, sendo importantes, fatores dessas duas visões para as investiga-

ções promovidas por meio da fonologia de uso na pesquisa apresentada. O trabalho, ainda em fase de levantamento 

bibliográfico, é parte de uma dissertação de mestrado. 
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PROPOSTA DE TRABALHO DO SEMINÁRIO ORAL A PARTIR DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA (SD) 

Midian Araújo Santos (APS) mi_dian_karen@hotmail.com 

 

Esta comunicação apresenta uma proposta de trabalho com a oralidade apropriada para aplicação nos anos fi-
nais do ensino fundamental: o seminário oral. Este gênero textual oral, além de se constituir como uma das ferramen-

tas de desenvolvimento das habilidades linguístico-comunicativas, pressupõe características que lhe são peculiares, 

cuja existência a escola não pode ignorar. A partir destes pressupostos, utiliza-se a sequência didática como um re-

curso teórico-metodológico para instrumentalizar os docentes, quando se oferece como uma proposta de trabalho pa-

ra elevar os conhecimentos dos aprendizes no que respeita ao letramento e desenvolvimento das capacidades de lin-

guagem inerentes ao processo de apresentação oral de seminário em sala de aula. Para esse fim, servirão de base teó-

rica, as contribuições de Scheuwly e Dolz (2004), Bronckart (2003) e Gonçalves & Pinheiro (2011) para sedimentar 

as análises teóricas levantadas. Diante disso, cabe ressaltar que a sequência didática contribui para melhor condução 

do ensino da língua materna e, nesse sentido, trata-se especificamente dos gêneros orais que pouco têm sido foco de 

trabalho e ensino por parte da escola. Com isso, esta proposta perfaz-se como objeto de contribuição para a efetiva-

ção do tripé ação-reflexão-ação que deve ser o ponto de partida e de chegada da atuação docente. 

PROPRIEDADES SINTÁTICO-SEMÂNTICAS DE VERBOS ADJ –ECER 

Aucione Smarsaro (UFES) aucione@uol.com.br 

Larissa Picoli (UFES) larissa_picoli@hotmail.com 

 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma descrição das propriedades sintático-semânticas de verbos de 

base adjetival com sufixo – ecer, valendo-se do método léxico-gramatical de Maurice Gross (1975). A descrição será 

feita seguindo critérios de aceitabilidade, utilizando um método formal de descrição de estruturas sintáticas – distri-

bucionalismo. Aplicaremos testes sintáticos em frases de estrutura simples atestadas pela introspecção e/ou pela web, 

seguindo o critério de aceitabilidade. O estudo das propriedades sintático-semânticas é observado e descrito em pares 

de frases com estruturas do tipo “Essa cor tornou o quadro escuro” e “Essa cor escureceu o quadro”. Os dados obti-

dos são apresentados numa tabela, que representa um recurso linguístico, podendo ser utilizado no processamento 

automático da linguagem (PLN). 

PROTESTOS DAQUI E DE ACOLÁ: 

CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DISTINTAS DE PROPÓSITOS MIDIÁTICOS SEMELHANTES 

Michelle Gomes Alonso Dominguez (UERJ) michelle.alonso@gmail.com 

 

Não é de hoje que a tão propalada imparcialidade da mídia informativa vem sendo desconstruída. E os últimos 

acontecimentos (no Brasil e no mundo) têm acirrado ainda mais a discussão sobre os “possíveis interesses” envolvi-

dos na divulgação da informação. Atento a isso, o presente trabalho pretende analisar a cobertura procedida pela mí-

dia brasileira dos protestos ocorridos no Brasil e no exterior, com o intuito de fundamentar linguisticamente o que in-

tuitivamente já se coloca como dado: o tratamento diferenciado que esses acontecimentos recebem, quando se dão 

dentro ou fora do país. Assim, baseando-se numa perspectiva que pensa a língua como discurso, o estudo se funda-

menta nos pressupostos teóricos da análise semiolinguística do discurso, para identificar/analisar as principais estra-
tégias linguísticas utilizadas pelo jornalismo na construção discursiva distinta do propósito “protesto”.  

PROTÓTIPOS X ESTEREÓTIPOS NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL: 

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA EM A COR DA TERNURA, DE GENI GUIMARÃES 

E EM E AGORA? DE ODETE MOTT 

Joildes Santos de Sousa (UFRB) joelsonpenha@hotmail.com 

Elane de Jesus Santos (UFRB) lanemorena22@hotmail.com 

Débora Chaves (UFRB) 

 

A literatura infanto-juvenil se tornou cada vez mais presente no cotidiano da criança e o contato com os con-

tos destinados a esse público são fontes de descobertas e reflexões. Entretanto, é importante destacar que essa litera-

tura só começou a surgir no Brasil entre o fim do século XIX e início do XX e que os personagens negros só apare-
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cem a partir da década de 1930, mesmo assim, inseridos em contextos subvertidos; marginalizado. O surgimento 

dessa literatura se torna uma representação da vida social brasileira e como o resultado de um esforço programado 

para abordar temas até então considerados tabus e impróprios para menores, como o preconceito racial. Partindo des-

sas afirmações, este artigo investiga como se encontram representadas as mulheres negras em A Cor da Ternura, de 
Geni Guimarães a narrativa E Agora?, de Odete de B. de Mott, já que ambas se distanciam das tradicionais histórias 

de princesas. Para isso, usaremos as leituras das literaturas infantis fundamentando as análises e reflexões em teóri-

cos como, Schwarcz (1993), Abramovich (2006), Proença Filho (2004), Skidmore (1994), dentre outros. 

PUBLICIDADE NA ESCOLA: REFLEXÃO SOBRE OS MECANISMOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS 

PRESENTES EM TEXTOS PUBLICITÁRIOS E SOBRE SUA FUNÇÃO PERSUASIVA 

Glayci Kelli Reis da Silva Xavier (UFF) glaycikelli@yahoo.com.br 

 

De acordo com os PCN (MEC, 2001), “a língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao 

homem significar o mundo e a realidade”; dessa forma, aprendê-la é aprender, além das palavras, seus significados 

culturais e os modos pelos quais as pessoas de determinado meio social entendem e interpretam a realidade e a si 

mesmas. Nessa perspectiva, o trabalho com a leitura e a escrita na escola deve possibilitar o envolvimento dos alunos 
em práticas reais e autênticas, e fomentar a discussão sobre o uso e as funções sociais dos diferentes gêneros discur-

sivos. O presente trabalho tem como objetivo mostrar que é possível levar a teoria para a sala de aula, levando os 

alunos a refletirem sobre os mecanismos linguístico-discursivos presentes em textos publicitários e sobre sua função 

persuasiva. Como diretriz para essa pesquisa, foram utilizados pressupostos da teoria semiolinguística de análise do 

discurso com relação à manipulação dos modos de organização do discurso (CHARAUDEAU, 2009) e o discurso 

das mídias (CHARAUDEAU, 2007; MONNERAT, 2003). Como corpus de análise, foram utilizados textos analisa-

dos e produzidos por alunos durante um projeto pedagógico. 

QUARTO DE DESPEJO – DIÁRIO DE UMA FAVELADA: DISCURSO E MEMÓRIA SOCIAL 

Luiza Boezzio Greff (UFSM) luizagreff@yahoo.com.br 

Amanda Eloina Scherer (UFSM) amandael@terra.com.br 

 

Nosso objeto de estudo é Quarto de Despejo – diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus (1960). 
Com base na leitura e análise do discurso literário de Carolina Maria de Jesus em seu primeiro livro, que compreen-

demos como o diário pessoal de um sujeito (PÊCHEUX, 1997), permeado por sua subjetividade, é capaz de se trans-

formar em um depoimento de memória que transcende o individual. O discurso de Quarto de Despejo pode ser lido 

como fragmento de uma memória coletiva da vivência em favela. Corrobora isto a leitura de Davallon (1999) que in-

fere: “para que haja memória é preciso que o acontecimento ou o saber registrado saia da indiferença, que ele deixe o 

domínio da insignificância. É preciso que ele conserve uma força a fim de poder posteriormente fazer impressão”. 

Pode-se estabelecer diálogo com tal afirmação pensando também na ampla produção acadêmica e no reconhecimento 

que os moradores da favela do Canindé tinham de sua figura. Halbwachs (1990) diz ser memória “o que ainda é vivo 

na consciência do grupo para o indivíduo e para a comunidade”, para essa mesma memória ser coletiva, depende de 

uma dimensão intersubjetiva e grupal, a memória coletiva “só retém do passado o que ainda é vivo ou capaz de viver 

na consciência do grupo que o mantém”. Através dessa leitura, antecipamos que o discurso apresentado em Quarto 
de Despejo não será tomado por história (a que Halbwachs opõe memória social coletiva e história, pois um registro 

de memória social “não é obrigatoriamente ipso facto” pois esta “nos introduz acima de tudo em uma problemática 

dos objetos culturais considerados como operadores de memória social” (1990) e sim um operador de memória social 

coletiva. 

QUE VOZES FEMININAS ECOAM NO TEATRO BAIANO DA DÉCADA DE SETENTA? 

Rosinês de Jesus Duarte (UFBA) rosiart20@yahoo.com.br 

 

A filologia é a disciplina que, a partir da materialidade do texto, interpreta-o, utilizando, para tal tarefa, a con-

tribuição de várias outras disciplinas. Este estudo objetiva produzir-se a partir do diálogo da filologia com a história, 

com as teorias do discurso, com a literatura, com o teatro etc. A partir do mapeamento dos textos teatrais censurados 

escritos por mulheres na década de setenta e dos sujeitos imbuídos no processo de produção e circulação desses tex-

tos, buscar-se-á reconstituir o cenário cultural da Bahia nesse período, percebendo como essas dramaturgas imprimi-
am, a seu modo feminino, seus discursos acerca de temas como: etnia, cultura baiana, religião, fantasia, etc. Para tan-
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to, far-se-á o mapeamento dos sujeitos envolvidos nessa cena e dos temas escolhidos por eles para documentar, a par-

tir da dramaturgia baiana, a década de setenta. Espera-se, como isso, delinear um cenário panorâmico da escrita fe-

minina no teatro baiano, para trazer à superfície os discursos que mobilizaram a constituição das identidades sociais e 

das subjetividades dessas mulheres, durante a década de setenta. 

QUEM TEM A CANETA TEM O PODER: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS EM ATAS ESCOLARES 

Eveline Coelho Cardoso (UFF) evelinecard@oi.com.br 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar parte das conclusões de uma pesquisa desenvolvida durante o curso de 

Mestrado em Letras na Universidade Federal Fluminense (2011), cujo foco esteve sobre a construção do Ethos e da 

Polifonia no discurso produzido em atas escolares. Tal gênero textual, muito comum no cotidiano de escolas de ensi-

no fundamental e médio, nasce de um contexto de comunicação em que é preciso fazer um registro sobre alguma si-

tuação que pode envolver professores ou outros funcionários da escola, alunos e responsáveis, sempre opostos em 

duas instâncias enunciativas. Esse registro é feito por alguém que se coloca no discurso de forma “diplomática” entre 

essas instâncias, registrando por escrito o que dizem conforme seus próprios interesses, o que se reflete em suas es-

tratégias linguísticas para dar voz aos interlocutores, ao mesmo tempo, apagar sua própria identidade no texto produ-
zido. Chamamos metodologicamente esse gênero de “atas pedagógicas” e observamos que este sujeito enunciador, 

embora se vista de neutro, acaba tendendo sempre para a defesa da escola em seu discurso. Nossa análise busca então 

caracterizar a imagem que esse sujeito constrói de si mesmo, lançando mão de alguns pressupostos da teoria semio-

linguística de análise do discurso, de Patrick Charaudeau (1992, 2007, 2008), e de outros autores que privilegiam a 

enunciação no estudo dos textos, como Bakhtin (1992, 2000), Benveniste (1976, 1989), Amossy (2005, 2007) e Au-

thier-Revuz (1990), entre outros. 

RAÇA EM DEBATE, A PARTIR DO OLHAR DE MARIO DE ANDRADE E BERNARDO HONWANA 

Michele Mileipp Pereira da Cruz (UNISUAM) michele@safesupport.com.br 

Rosenilda R. dos Santos (UNISUAM) 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM) mariamiranda@globo.com 

 

O presente trabalho, em perspectiva comparatista, tem por objetivo abordar alguns dilemas sociais e políticos 
relacionados à problemática racial, por meio da análise e da observação do diálogo existente entre o romance Macu-

naíma, do escritor brasileiro Mario de Andrade e o conto “As mãos dos pretos”, do moçambicano Bernardo Honwa-

na. O enfoque analítico do estudo busca apoio em africanistas como Albert Memmi, Ampaté-Ba e Franz Fanon, bem 

como em estudiosos brasileiros como Alfredo Bosi, Roberto da Matta e Laura Cavalcante Padilha. 

RASTROS DA DESCONSTUÇÃO NO PENSAMENTO DE SILVIANO SANTIAGO 

Rodrigo do Amaral Ferreira (UERJ) rodrigo895@gmail.com 

Maria Antonieta Jordão de Oliveira Borba (UERJ) majordao@gbl.com.br 

 

O trabalho objetiva investigar os rastros do pensamento da desconstrução de base francesa, em específico o de 

Jacques Derrida, nos ensaios críticos de Silviano Santiago, buscando evidenciar um eixo temático que se estabelece a 

partir dos pressupostos teóricos daquela corrente filosófica. Em sua escritura, Santiago opera uma transposição das 
articulações iniciadas por Derrida no campo filosófico para os estudos literários, de modo a subsidiar sua discussão 

sobre literatura e dependência cultural, desde a publicação de sua primeira coletânea de ensaios – Uma literatura nos 

trópicos –, de 1978. Ali apresenta e desenvolve, por exemplo, o conceito de entrelugar, criado para pensar as relações 

culturais de modo geral e as literárias de modo específico entre as literaturas latino-americanas e os centros hegemô-

nicos de produção cultural. O trabalho pretende demonstrar que o desenvolvimento desse conceito, que busca institu-

ir o lugar da literatura brasileira no contexto ocidental, resguardando suas singularidades em virtude de seu passado 

colonial, é perpassado pelo pensamento da diferença: estratégia derridaiana para descentrar a Europa de sua posição 

reguladora e totalizante. Foi também analisada a coletânea publicada em 2004 – O cosmopolitismo do pobre –, cujo 

subtítulo, crítica literária e crítica cultural, é revelador da persistência dessa temática no pensamento do crítico, ainda 

margeado, como se pretende demonstrar, pelo viés filosófico da desconstrução proposta por Derrida. 
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RAUL POMPÉIA, ANTONIO DE ALCÂNTARA MACHADO E RACHEL DE QUEIROZ 

ASPECTOS TEXTUAIS E CONTEXTUAIS DAS CRÔNICAS 

José Alcides Ribeiro (USP) zecarib@r7.com 

 

Nesta comunicação, apresenta-se um quadro geral dos temas, dos aspectos retóricos e estilísticos dos cronistas 

Raul Pompéia (Jornal do Commercio), Rachel de Queiroz (O Cruzeiro) e de Alcântara Machado (vários); uma carac-

terização da relação com o contexto noticioso é apresentada também. O método de pesquisa no estudo se liga à iden-

tificação das características textuais do processo de composição, da dimensão retórica, estilística e histórica, tendo 

como uma fonte científica de diálogo os princípios de análise do discurso (dimensões e níveis textuais) propostos por 

T. V. Dijk na obra A Notícia como Discurso. São autores que utilizaram com grande frequência a publicação em pe-

riódicos. 

(RE)LEITURA DAS INTERJEIÇÕES EM TEXTOS DE REDES SOCIAIS 

Lucia Moreira Pereira (UCPEL) luciampereira@gmail.com 

Raymundo da Costa Olioni (UCPEL) 

 

Este trabalho visa a desenvolver um estudo sobre a (re)leitura do uso da interjeição, verificando-se de que 

forma(s) o locutor se revela através do seu discurso nas redes sociais, em situações de comunicação estabelecidas por 

meio da rede social Facebook, subordinada a um contexto cultural específico da linguagem oral/escrita como um gê-

nero híbrido (MARCUSCHI, 2008). No caso das interjeições, e muito provavelmente devido à complexidade de aná-

lise no contexto de uso, levantamentos feitos acerca do seu tratamento, observados em compêndios de gramáticas 

normativas como Bechara (1998), Cegalla (2005), Cunha & Cintra (2008) e Luft (1986) têm demonstrado que esta é 

uma categoria gramatical muitas vezes negligenciada, relegada a um segundo plano; não se atenta para o porquê das 

escolhas linguísticas dos locutores que as usam na constituição de sentido dos textos em que se encontram. A análise 

de textos autênticos, oriundos de páginas do Facebook, tem como embasamento teórico a perspectiva da gramática 

sistêmico-funcional (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004), mais especificamente centrada na metafunção inter-

pessoal, que estuda como se estabelecem as relações de trocas de bens e serviços ou informações entre interactantes 

no propósito comunicativo, assim como a verificação de que modo o escritor/falante exige demandas do lei-
tor/ouvinte. 

REALIDADE E FANTASIA: A BUSCA DA TRADIÇÃO EM MIA COUTO 

Ana Clara Teixeira Leão Almeida clarawater@hotmail.com 

Francisco Ferreira de Lima 

 

Neste trabalho, a obra ficcional de Mia Couto é abordada a partir de suas constantes alusões a fatos históricos 

de Moçambique. Com base nos romances Terra sonâmbula (1992) e A varanda do frangipani (1996), verificamos 

como se dá a relação entre história e ficção nas narrativas do autor, que, se nunca deixam de retratar a realidade so-

frida do povo moçambicano, também não abrem mão de trazer o sonho e a fantasia como elementos para os quais a 

cultura africana naturalmente se inclina. O cenário de guerra e pobreza, portanto, aparece sempre enriquecido por 

uma perspectiva que tende ao insólito, sinalizando uma imersão nos acontecimentos reais com o intuito de trazer à 
tona as tradições da nação e não perdê-las de vista na atual conjuntura. Dessa forma, portando-se como um contador 

de histórias que cultiva a palavra escrita em comunhão com um passado marcado pela força da oralidade, Mia Couto 

agrega seus textos a um amplo objetivo de reescrita e reconstrução de seu país. 

RECORDAR É VIVER: 

A(S) PRONÚNCIA(S) DO R FINAL EM CANÇÕES DO INÍCIO DO SÉCULO XX (1902-1920) 

Karilene da Silva Xavier (UFRJ) karilened@gmail.com 

Carolina Serra (UFRJ) carolserraufrj@hotmail.com 

Claudia Cunha (UFRJ) claudiascunha@ig.com.br 

 

Este trabalho focaliza a realização variável do R, em posição de coda silábica em final de palavra, a partir de 

gravações musicais do início do século XX. O corpus é constituído de um conjunto de canções gravadas por intérpre-
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tes do Rio de Janeiro, cujo registro foi disponibilizado pelo Instituto Moreira Salles e pelo site Cifra Antiga, com o 

intuito de preservar a memória da música popular brasileira. A partir dessas gravações, serão analisados a variabili-

dade, a manutenção e o possível apagamento do R, já que tal segmento possui várias possibilidades de realização. 

Como em propostas anteriores (BISOL, 2002; CALLOU & SERRA, 2012), esta análise alia o aparato teórico-
metodológico da sociolinguística laboviana (LABOV, 1994) ao da teoria da hierarquia prosódica (SELKIRK, 1984; 

NESPOR & VOGEL, 1986/2007). Para a análise do processo de variação do R, é necessário considerar o contexto 

em que ocorre o segmento – em coda final de palavra –, e seu tipo de realização – [+/– vibrante] e [+/– anterior]. As 

múltiplas realizações do R neste contexto vão desde uma vibrante alveolar, uma fricativa velar, uma fricativa larín-

gea até o zero fonético. Nossa hipótese é: além de fatores linguísticos e sociais, a estrutura prosódica também desem-

penharia um papel no processo de diferenciação do tipo R. A partir da observação ainda assistemática do corpus, ob-

serva-se que 1) ocorre predominantemente a realização apicoalveolar, considerada a forma padrão básica para a lin-

guagem dos meios de comunicação, a variante de “maior prestígio” (CALLOU, 1983), aquela que deveria ser difun-

dida, mas também 2) realizações posteriores do R, passando de vibrante para fricativa, atingindo altos índices de 

apagamento nesta posição. (SERRA & CALLOU, 2013). 

REESCRITA E REALOCAÇÃO: 

UM ESTUDO SOBRE O CAPITÃO PLUTARCO E QUINCAS BERRO DÁGUA 

Carlos Artur Conceição (UNEB) carlosarturc@gmail.com 

Carlos Magno Santos Gomes (UNEB) 

 

Tomando como base a relação entre a escuta de casos e a produção literária em Jorge Amado descrita pelo es-

critor cearense José Helder de Souza (1982), a presente proposta de trabalho objetiva discutir quais são as similarida-

des e as discrepâncias entre o personagem Capitão Plutarco e a sua versão apresentada por Jorge Amado na novela A 

morte e a morte de Quincas Berro Dágua (1959). Para tanto, o presente estudo bibliográfico embasa-se na noção de 

narrativas de construção histórica problematizado por Homi K. Bhabha (2011). A partir das leituras destacadas, per-

cebemos que a versão amadiana representa uma forma de reativação, realocação, releitura de um personagem real, 

que por seu turno, está relacionado com vários episódios da história do Brasil. Além do mais, apesar de algumas dis-

paridades entre as duas figuras, tanto Wilson Plutarco Rodrigues Lima, homem real, com Quincas Berro Dágua, per-
sonagem fictício, representam híbridos culturais que negam o silenciamento do sujeito através da ironia e do riso trá-

gico. 

REFERENCIAÇÃO LEXICAL EM TEXTOS BÍBLICOS 

Mayra Machado Silva (UFES) maychado@hotmail.com 

Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br 

 

Inserido numa visão sociocognitiva e interacional do texto, este trabalho tem como principal pressuposto ver a 

referenciação como atividade discursiva em textos bíblicos. Partindo dos pressupostos de Koch (2009), ao afirmar 

que a linguagem não se constitui em um sistema de etiquetas para referenciar as coisas do mundo, mas, sim, em uma 

atividade intersubjetiva na qual os sujeitos constroem em suas práticas discursivas, cognitivas e sociais, suas versões 

públicas de mundo, os objetos de discurso. Para tanto, o corpus deste trabalho se constitui de parábolas bíblias, visto 
que o texto sagrado é um dos livros mais traduzidos, distribuídos e lidos até hoje, e sua linguagem metafórica e re-

buscada atrai a atenção dos fiéis (COMFORT, 1998). Entretanto, a complexidade do texto bíblico, em suas interpre-

tações, direciona para uma visão imanente e ingênua do texto, não sendo considerados os aspectos contextuais carac-

terísticos desse gênero textual. Desse modo, pretendemos analisar as estratégias linguísticas de progressão referencial 

e as escolhas lexicais nas parábolas bíblicas, com vistas a descortinar esse cenário nebuloso em relação a esses textos 

sagrados. 

REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 

UM PRINCÍPIO DE INTERPRETABILIDADE EM ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Elizete Inês Paludo (UNIOESTE) eipaludo@hotmail.com 

Aparecida Feola Sella (UNIOESTE) 

 

Objetivamos verificar os mecanismos de referenciação anafórica na constituição de produções escritas pro-
movidas por meio do “PROJETO APLICAÇÃO E REFLEXÃO TEÓRICA NA SALA DE AULA: ANÁLISE LINGUÍSTICA COMO 
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SUPORTE PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ”, desenvol-

vido em 2011 com apoio da Fundação Araucária. Recorreu-se ao gênero artigo científico como modelo de produção 

textual, cuja temática foi “Dia Internacional da Água”. Sob a ótica atual da linguística textual, com apoio em Geraldi 

e Ilari (1984-2003), Apothéloz (1995), Marcuschi (2001-2012), Bakhtin (2003), Haag e Othero (2003), Cavalcante 
(2003-2013), Koch (2006-2013), propõe-se a avaliar se a intervenção da proposta de estudos acima descrita gerou 

novas formas de apropriação de pontos de vista, com maior domínio dos recursos que a língua dispõe. 

REFLETINDO SOBRE O UNIVERSO FEMININO NAS CANÇÕES DE CHICO BUARQUE: 

A VISÃO SEMIOLINGUÍSTICA 

Graziela Borguignon Mota (UFF) borguignon.graziela@gmail.com 

 

A partir da apreciação das obras musicais do intérprete e compositor Chico Buarque de Holanda, autodenomi-

nado "seresteiro, poeta e cantor”, instigou-me a elaborar uma pesquisa a respeito do pano de fundo linguístico-

discursivo das letras musicais de seu repertório. Parto da suposição de que, no inventário de músicas em questão, há 

elementos explícitos e implícitos textualmente que indicam, numa observação superficial, uma menção recorrente à 

mulher como personagem. Teresas, Carolinas, Luísas, Ritas, Marias... são nomes que comparecem recorrentemente 
nas narrativas produzidas musicalmente em um dado período de sua trajetória. Nos enredos temáticos, ora a mulher 

parece comparecer como vítima da ação masculina, ora como mandatária da dor masculina, ora como objeto sensual, 

ora como batalhadora, ora como gente do cotidiano. Ou seja, fica o universo feminino revelado numa complexidade 

de representações. Aliando a produção artística de Chico Buarque à ancoragem teórica cunhada por Charaudeau na 

semiolinguística, investigaremos os papéis dos sujeitos do discurso presentes nas composições musicais seleciona-

das. 

REFLEXIVIDADE DOCENTE NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Fernando do Nascimento Moller (IFPA) fernando.walmira@yahoo.com.br 

 

O objetivo da comunicação é informar como ocorre o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa: 

as perspectivas e os desafios existentes no ensino e no aprendizado da disciplina língua portuguesa nas comunidades 

ribeirinhas do município de Belém-PA, além de investigar a existência de políticas públicas voltadas para o ensino de 
língua materna para essas comunidades. Dessa forma se realizará uma pesquisa de campo e entrevistas com professo-

res e alunos que atuam nessas localidades com a finalidade de observar como os docentes se qualificam para ensinar 

língua materna a essa população, ou seja, espera-se coletar dados do discurso docente sobre conceitos de linguagem, 

fala, leitura e escrita. E como os discentes dessas comunidades lidam com a aprendizagem da língua portuguesa: 

quais os desafios? Quais as perspectivas? Quais as metodologias utilizadas? Haja vista, o professor na qualidade de 

educador ser chamado para iniciar um processo de mudança social no seu campo de atuação. Logo, espera-se um 

professor perceptivo em relação ao programa de língua portuguesa a fim de gerir e decidir sobre estratégias e ações a 

serem implementadas no ensino-aprendizagem de maneira a contribuir com aquilo que os alunos precisam aprender, 

dita de maneira singular, o docente deve educar o cidadão para a realidade sociocultural que o discente está inserido. 

E, dessa forma, tornar o ensino da língua portuguesa mais prazerosa e significativa. 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA 

NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 

– ANÁLISES DO IMPACTO NO SAERJ E NOS DADOS DE SUCESSO ESCOLAR 

Talita da Silva Campos (UERJ) tatyscampos15@gmail.com 

 

A relevância deste trabalho reside na necessidade de encontrar um novo rumo para as metodologias e projetos 

de formação continuada para os professores de língua portuguesa. Esta pesquisa intenciona investigar de que maneira 

um projeto de formação continuada aliado às tecnologias de informação e comunicação (TIC) pode propiciar aos 

alunos a aquisição de novas competências no processo de ensino e de aprendizagem de leitura e escrita, respeitando a 

autonomia e incentivando a autoria dos professores e como isso se reflete nos resultados educacionais obtidos. Nesta 

perspectiva questionamos as potencialidades de uma formação à distância e de que formas os professores estão sendo 

preparados para aplicar os conteúdos em sala de aula de modo a contemplar a proposta pedagógica da rede estadual: 
o currículo mínimo. Para a fundamentação teórica inicial, tomaremos como base os estudos de Moran (2006), Sácris-

mailto:borguignon.graziela@gmail.com
mailto:fernando.walmira@yahoo.com.br
mailto:tatyscampos15@gmail.com


 172 Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos  

Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013. 

tan (1998), Inbérnom (2010), Bortoni-Ricardo (2012), Perrenoud (2002). A metodologia pauta-se em uma aborda-

gem mista, com facetas quantitativas e qualitativas. A análise qualitativa pretende analisar a apropriação por parte 

dos professores das propostas metodológicas e as modificações na prática docente. A análise quantitativa buscará 

apresentar os dados de sucesso escolar de turmas e/ou unidades escolares cujos docentes participam do projeto de 
formação continuada. 

REFLEXOS DA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E SOCIOCULTURAL NO BRASIL: 

O ENSINO DE ESPANHOL NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Mauro Ricardo Toniolo Silva (UFG) maurotoniolo@hotmail.com 

 

A criação do Mercosul tem produzido diversos efeitos no ensino da língua espanhola no Brasil, provocando, 

nos últimos anos, um florescimento que tem na publicação da Lei nº11.161/2005 sua expressão como política lin-

guística do Brasil. Não obstante os questionáveis resultados práticos da adoção de tal linha de ação e as dificuldades 

em sua implementação, seu valor como iniciativa oficial é inegável. Além disso, julgamos pertinente analisar os pos-

síveis reflexos dessas políticas sobre órgãos da administração pública. Assim, isso vem modificando a forma como 

trabalham as Forças Armadas em geral e, em particular, o Exército Brasileiro. Esse panorama ressalta a importância 
do aprendizado da língua espanhola entre os militares, visto também como elemento de integração das Forças Arma-

das das nações da América Latina. Apresentaremos aqui alguns dados desse contexto, o que permitirá verificar o que 

se tem feito para capacitar os militares para a realização de missões no exterior. Esses dados são frutos da análise da 

legislação de ensino do Exército, dos critérios e resultados dos exames militares de proficiência em espanhol como 

língua estrangeira e das estatísticas de missões de trabalho e cursos militares realizados nas nações latino-americanas. 

Serão apresentados relatos de militares que tiveram a oportunidade de confrontar a metodologia em voga no Exército 

com a realidade do uso da língua espanhola em contextos profissionais. Os resultados apontam para a parcial inade-

quação do sistema de ensino-avaliação-uso adotado pelo Exército, cujos efeitos poderiam ser minimizados pela iden-

tificação dos contextos de uso e pela adoção do ensino de língua espanhola para fins específicos. Na promoção da di-

versidade linguística e sociocultural, pretende-se colaborar para ampliar as discussões sobre as práticas de linguagem 

em contextos institucionais de aprendizado e uso. 

REGISTRO DE UM CRIME SEXUAL 

EDIÇÃO FILOLÓGICA E ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO DE UM PROCESSO CRIME DE ESTUPRO 

Daianna Quelle da Silva Santos da Silva (UEFS) daiannaquelle@gmail.com 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS) rcrqueiroz@uol.com.br 

 

Editar textos tornou-se a principal tarefa do filólogo, uma vez que a filologia, enquanto ciência, permite-nos 

compreender o “mundo” cultural, histórico e social de um povo, através da decodificação escrita dos textos. Sendo 

assim, buscou-se no acervo do Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC), situado na Universidade Estadual de 

Feira de Santana, o processo crime de estupro, lavrado em 1907, escrito em letra cursiva, em 50 fólios recto e verso, 

cujo tema refere-se a um “crime sexual” praticado contra a vítima nominada Maria Possidonia de Jesus. Na edição 

deste documento seguimos os critérios do Grupo de Edição de Textos, escolhendo a edição semidiplomática para 

aplicar ao documento, que é monotestemunhal, por pretendermos intervir o mínimo possível na paragrafação, pontu-
ação, ortografia, preservando as marcas linguísticas. Compreendemos o documento como um testemunho sócio-

linguístico-cultural e, nesse sentido, intentamos entender como a sexualidade, por exemplo, era analisada pela socie-

dade da época, principalmente por meio das palavras em seu uso social. Assim, apoiados na Lexicologia – ciência 

que estuda o léxico, podemos compreender as lexias utilizadas para tratar do campo semântico da sexualidade. Para 

tanto, utilizamos a Teoria dos Campos Lexicais – que recomenda uma estruturação das lexias a partir de uma organi-

zação lógica e coerente e, por conseguinte, divididas em grupos/campos, proposta por Eugênio Coseriu (1977). Por-

tanto, delimitamos o macrocampo da sexualidade, e, até este momento, demarcamos alguns microcampos: o dos ór-

gãos sexuais masculinos, o dos órgãos sexuais femininos, o das ações e o dos estados. Pretendemos, então, apresentar 

a edição semidiplomática da queixa de estupro de Maria Possidonia de Jesus e o estudo das lexias referentes ao cam-

po semântico da sexualidade. 
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RELAÇÃO TRABALHO E LÉXICO EM CARTAS DESTINADAS AO BARÃO DE JEREMOABO 

Eliane Santos Leite da Silva (UFBA) elianesleite1@hotmail.com 

 

Pretende-se apresentar, através desse trabalho, resultados parciais do projeto de investigação em nível de mes-
trado, concluído pela autora na Universidade do Estado da Bahia (Programa de Pós-Graduação em Línguas e Lin-

guagens), intitulado: As cartas ao Barão de Jeremoabo: abordagem lexicológica de documentos pessoais do final do 

século XIX. O corpus da pesquisa constou de cartas pessoais, datadas entre 1890 e 1898, enviadas ao barão de Jere-

moabo, o Dr. Cícero Dantas Martins, por parentes, amigos e/ou correligionários. Através desse projeto, foi possível 

realizar o levantamento do vocabulário utilizado nas cartas, a partir dos fundamentos teórico-metodológicos da lexi-

cologia, considerando principalmente a proposta da teoria dos campos lexicais, fundamentada na Semântica Diacrô-

nica Estrutural de Eugênio Coseriu (1977), ao analisar o campo léxico do trabalho, e seus microcampos. Para fins de 

socialização no presente trabalho, o recorte feito nos resultados da pesquisa concentrou-se na profunda relação entre 

o léxico usado pelos remetentes e suas atividades laborais, especialmente os vaqueiros e os negociantes, e sua relação 

de dependência para com o barão. Foram consideradas as discussões de Medrado (2008) e Dantas (2007) nesse as-

pecto. Já para um rápido levantamento das principais características biográficas tanto dos remetentes quanto do des-
tinatário, recorreu-se, dentre outros, a Carvalho Júnior (2001), Dantas (2007), Galvão (2001), Medrado (2008) e Car-

neiro (2005). Nesse sentido, foi possível proceder à identificação dos usos lexicais enquanto caracterizadores de uma 

comunidade, no que diz respeito à suas crenças, valores e costumes, partindo do pressuposto de que há, em toda e 

qualquer sociedade, uma intensa relação entre as manifestações linguísticas e as manifestações culturais. 

RELAÇÕES IDENTITÁRIAS NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA COMO L3 

UM DESAFIO PARA ALUNOS SURDOS E PROFESSORES OUVINTES 

Giselle Almada Souto (CCAA) giselle_almada@hotmail.com 

 

A presente pesquisa tem como principal objetivo analisar o processo de ensino e aprendizagem da língua es-

trangeira (inglês) no contexto da educação inclusiva. A pesquisa torna-se relevante porque centra seus esforços sobre 

a relação identitária do aluno surdo com a língua inglesa. De acordo com Foucault o sujeito é assujeitado e interpela-

do pela ideologia. Isto resulta na necessidade de compreender o outro, e consequentemente, ser compreendido pelo 
outro. Trata-se de identificar-se com as projeções imaginárias que o sujeito faz de si e dos outros, ou seja, como tudo 

ao seu redor representa simbolicamente e como o sujeito é representado. O sujeito surdo vive em uma sociedade de 

cultura dominantemente ouvinte, por isso é impossibilitado de desenvolver identidade e cultura surda. Durante sécu-

los a comunidade surda se submeteu à perspectiva dos ouvintes nos âmbitos: educacional, social, cultural e identitá-

rio. O aluno surdo, em sua maioria, é desvalorizado como sujeito e desafiado diariamente nas salas de aulas, por pro-

fessores ouvintes que trabalham a língua oral e não a libras como principal forma de comunicação. A proposta bilín-

gue ganhou força no início dos anos 60 e foi implantado como método educacional em 1980. O bilinguismo contri-

bui para o desenvolvimento pleno do aluno surdo, reconhecendo a língua de sinais como a língua natural do surdo 

(L1) e mediadora da língua artificial: a língua portuguesa (L2). Sendo assim, para o aluno surdo a língua inglesa não 

é a (L2), como ocorre com alunos ouvintes, mas sim a (L3). É preciso que sejam utilizadas estratégias pedagógicas 

voltadas para o aluno surdo, permitindo que sua cultura surda seja valorizada, concomitantemente, sua identidade 
surda. 

RELAÇÕES PERIGOSAS ENTRE MÍDIA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

A REVISTA LÍNGUA E A POLÊMICA DO "E" 

Romulo Flores Dias Bolivar (UERJ) romulus_uerj@yahoo.com.br 

Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ) darciliasimoes@gmail.com 

 

Rádio, televisão, jornais e revistas: multiplicam-se, hodiernamente, os meios de comunicação que dedicam 

parcial ou integralmente suas publicações a questões ligadas ao ensino de língua portuguesa. Nestas páginas – como 

mostra da pesquisa que vimos desenvolvendo acerca da contribuição dos artigos sobre pontuação publicados pela re-

vista Língua Portuguesa direcionados aos professores de língua portuguesa e afins –, apresentamos uma análise críti-

ca do texto “Polêmica vírgula antes do ‘e’”, da seção “Lições de Casa” (Edição 14). Nosso estudo parte da observa-

ção de que muitos desses profissionais, sem condições de se submeter a processos de capacitação especializada ou 
formação continuada, lançam mão dessas publicações como supostos recursos de atualização em relação às informa-

ções pertinentes à pratica de ensino. A revista, no entanto, não restringe seu público-alvo aos professores. É voltada 
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também a estudantes, funcionários de órgãos governamentais e secretarias, curiosos do assunto, principalmente exe-

cutivos e jornalistas. Nesse sentido, o conceito de recepção e compreensão responsiva (BAKHTIN, 1929), em con-

sonância com a teoria de dialogismo do texto escrito (SAUTCHUK, 2000) e com a teoria da iconicidade verbal (SI-

MÕES, 2009), fomentou a comprovação – por meio de marcas dialógicas materializadas na superfície de nossos tex-
tos-córpus – da participação desse professor como um tipo específico de interlocutor. Desse modo, confrontamos as 

dissonâncias teórico-gramaticais propaladas no artigo à bibliografia de autoridade não só no tema principal – pontua-

ção – como em subtemas que atravessavam os escritos em análise como estilística, parataxe, hipotaxe, conjunção e 

considerações sobre fala e escrita. Para isso, contamos com o aporte teórico que expõe desde a abordagem tradicional 

dos cânones gramaticais da nossa língua até as gramáticas modernas e diferentes teóricos relacionados ao assunto. 

REPERTÓRIO SEMÂNTICO-LEXICAL DE FALANTES DE MUTUÍPE-BA: 

NUMA PERSPECTIVA DIALETOLOGIA 

Géssika Elesbão Nascimento (UFRB) geel.elesbao@hotmail.com 

Gredson Santos (UFRB) 

 

O presente trabalho, situado no âmbito da linguística aplicada, intitulado “Repertório Semântico-Lexical de 
Falantes do Vale do Jequiriçá: Vestuário e Fenômenos Atmosféricos” teve por objetivo problematizar o repertório 

lexical entre moradores da zona urbana e moradores da zona rural, que costumam estabelecer uma distinção de tais 

locais, estigmatizando-o, seja por sua vestimenta, seja por sua fala. Tendo por tarefa identificar, descrever e situar os 

diferentes usos em que uma língua se diversifica conforme a sua distribuição local e sua escolaridade, visando con-

firmar nossa hipótese de que o registro de dados não está apenas tentando compará-las no sentido lexical mais tam-

bém semântico. O trabalho visa fazer um levantamento do léxico de informantes idosos da cidade de Mutuípe no que 

respeita aos campos de vestuários e dos fenômenos atmosféricos, fazendo uma comparação com as respostas do 

questionário entre informantes da zona urbana e informantes da zona rural e, comparando tais resultados com os da-

dos da ALiB de Sergipe. Apresenta aspectos metodológicos que visa apontar o reconhecimento das diferenças ou das 

igualdades que a língua reflete nos espaços e na realidade prefixada, estudando a língua sem desconsiderar os fatores 

extralinguísticos inerentes aos falantes na implicação nos atos de fala, desta forma, idade, gênero, escolaridade e es-

paço geográfico, utilizando como recursos metodológicos a aplicação de um questionário através de entrevistas e 
gravações, na qual avaliamos, identificamos e comparamos os conceitos dos mesmos sobre os fenômenos atmosféri-

cos e vestuários. 

REPRESENTAÇÕES DA FALA NA ESCRITA: ORTOGRAFIA E VARIEDADE DIALETAL 

Bonfim Queiroz Lima Pereira (UFT) bonfimql@hotmail.com 

Irismá Oliveira Carvalho (UFPA) 

Eliane Machado Soares (UFPA) 

 

Este trabalho procura fazer uma reflexão sobre interferências da fala nas escritas de alunos de segunda série 

(terceiro ano) e como a escola lida com tais interferências. A partir dos estudos de Mirian Lemle, Luiz Carlos Caglia-

ri, Mary Kato e outros, discorre sobre os processos de aquisição da escrita, a importância da linguagem oral, a varie-

dade dialetal e do trabalho sistemático de análise linguística. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de 
ensino fundamental do município de Xinguara, estado do Pará, onde foram observadas três turma de senda série (ter-

ceiro ano), analisadas produções escritas dos alunos envolvidos na pesquisa, bem como a prática docente em relação 

às dificuldades apresentadas pelos alunos. Os textos e demais dados coletados foram analisados sob uma perspectiva 

sociolinguística. Os resultados da pesquisa serviram para a construção de propostas de atividades que visam levar o 

aluno a refletir sobre os aspectos específicos da linguagem oral e da linguagem escrita. 
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RETEXTUALIZANDO DO ORAL PARA O ESCRITO: 

O PAPEL DO VERBO DIZER NA CONSTRUÇÃO DA COESÃO TEXTUAL 

PRESENTE NO LIVRO DE DENUNCIAÇÕES E CONFISSÕES DE PERNAMBUCO (1593 A 1595) 

Cláudia Kathariny da Silva Farias (IFPE) claudiakfarias@hotmail.com 
Beatriz Rodrigues da Silva (IFPE) 

Pedro Ivo Gomes de Melo (IFPE) 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa no campo da história social da língua portuguesa em Per-

nambuco, no qual foram estudados textos das confissões e das denunciações feitas ao Tribunal do Santo Ofício, ins-

talado na comarca de Pernambuco entre os anos de 1593 e 1595, e o funcionamento do verbo “dizer” como elemento 

de coesão textual. Para tanto, tomamos como referencial teórico os trabalhos de Oesterreicher (1994 e 1996), Pessoa 

(1997) e Marcuschi (2007) para o entendimento do fenômeno das passagens ou retextualização do Oral para o es-

crito. Ainda, temos Kock e Fávero (2008), Koch (1988), Koch (2008), Travaglia (1991) e Travaglia (1994) como 

pontos de partida para uma reflexão em torno dos fenômenos da coesão textual e do papel dos verbos da língua por-
tuguesa na sua construção. Também, tomamos Guerra (1966 e 1984), Maior (1988) e Burke (2009) para a realização 

de uma história social do fenômeno aqui estudado. Assim, esta pesquisa, um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo 

de Estudos em História Social do Português de Pernambuco – IFPE (Campus Recife) – apresenta-se como mais uma 

contribuição nos estudos históricos da língua portuguesa do Brasil no geral e, particularmente, da língua portuguesa 

em Pernambuco e suas formas de construção e organização textuais. 

REVENDO A HISTÓRIA DA ORTOGRAFIA DO PORTUGUÊS: EM BUSCA DA SIMPLIFICAÇÃO 

Ana Paula Araujo Silva (ESCOLA NAVAL) anap.araujos@uol.com.br 

 

Em 16 de dezembro de 1990, representantes de Portugal, do Brasil e de cinco países africanos lusófonos (An-

gola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) assinaram o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, com o intuito de unificar as duas ortografias oficiais do português e aumentar o prestígio internacional 

do idioma. No Brasil, o decreto no 6.583, de 29 de setembro de 2008, determinava a implementação do novo Acordo 
a partir de 1o de janeiro de 2009, permitindo a coexistência da nova norma e da antiga até 31 de dezembro de 2012 

(período de transição). Em 27 de dezembro de 2012, entretanto, o decreto no 7.875 adiou a vigência obrigatória do 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa para 1o de janeiro de 2016, reacendendo as discussões sobre as mudanças 

estabelecidas por este e sobre a busca pela simplificação ortográfica. O objetivo deste trabalho é apresentar uma bre-

ve história da ortografia portuguesa, abordando seus períodos, reformas e acordos. 

REVISTA VEJA: A FALSA IDEIA DE OBJETIVIDADE EM “CORRUPTOS” 

Ilana da Silva Rebello Viegas (UFF) ilanarebello@uol.com.br 

 

Pensando no ensino de língua portuguesa, este trabalho tem por objetivo apresentar uma leitura crítica do gê-

nero capa de revista, analisando como a Veja, por meio da imagem e da palavra, legitima e veicula seu discurso ideo-

lógico e constrói sentidos para atrair o público consumidor. As capas representam a embalagem das notícias, for-
mando antecipadamente a opinião dos leitores a respeito dos assuntos que serão abordados dentro da revista. Como 

grande parte do público leitor (leitor de banca) não tem acesso às reportagens anunciadas nas revistas de modo inte-

gral, a simples exposição dos elementos sígnicos na capa transmite informações e direciona a interpretação dos fatos. 

Tal exposição altera o que seria a mera informação, ou seja, a objetividade/imparcialidade proposta nessa esfera de 

circulação de notícias. Assim, com o objetivo de mostrar que não há isenção total ao recortar uma imagem ou uma 

cena do mundo real, tendo em vista que há um sujeito que está por trás da câmera, cujas escolhas são definidas pelo 

seu modo de ver o objeto retratado, este trabalho analisa a capa “Corruptos”, de 25 de maio de 2005, em que há a 

imagem de um político com cara de rato. Para tanto, utilizaremos o arcabouço teórico-metodológico apresentado pela 

teoria semiolinguística de análise do discurso, articulando esses postulados aos pressupostos da linguística textual. 

Para a análise do texto não verbal, buscaremos respaldo em noções da semiótica peirceana. Por fim, os resultados ob-

tidos nessa análise são objeto de aplicação pedagógica nas aulas de leitura e produção textual, podendo, também, ser 

utilizados em outras disciplinas, pelo viés da interdisciplinaridade. 
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ROCK AND ROLL E QUADRINHOS EM SALA DE AULA 

José Braulio da Silva Junior (UEMS) josebrauliojunior@hotmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@uol.com.br 

 

O presente trabalho tenta quebrar o tabu de que histórias em quadrinho não são leituras de sala de aula ou até 

mesmo algo prejudicial à aprendizagem dos alunos. Propomos realizar uma análise comparativa da construção entre 

a história em quadrinhos Seventh Son of a Seventh Son e sua base de inspiração, o disco de mesmo nome da banda 

inglesa Iron Maiden e propor alguns exercícios para serem realizados em uma sala de aula de ensino médio. O disco 

é inspirado no livro de Orson Scott, The Seven Son, lançado em 1988. Sua temática é a lenda de uma criança nascida 

com dons sobrenaturais de profecias. Vemos em ambas as obras a presença de elementos extratextuais, como o mito, 

o folclore e até mesmo o satanismo, elementos comumente usados pela mídia no mundo do rock e das histórias em 

quadrinhos para atrair cada vez mais fãs. Esses elementos, porém, mesmo que usados apenas para gerar mais públi-

co, são uma parte fundamental para a estrutura narrativa de ambas as obras. Identificar a origem de tais elementos ex-

tratextuais pode ser um exercício de leitura e compreensão de texto. Apesar diferença de linguagem entre a música e 

a história em quadrinhos, o conteúdo não mudou, analisar o processo de decodificação das letras de música para os 
diálogos da história em quadrinhos também pode ser exercício da leitura, assim como realizar a comparação entre as 

letras musicais em inglês e suas traduções nas falas dos personagens e, por fim, demonstrar aos alunos como é feito 

uma história em quadrinhos, o desenho e a construção do enredo e diálogos e suas respectivas diferenças na constru-

ção das letras de um disco musical. 

ROSA VIRGÍNIA MATTOS E SILVA: 

SOBRE A VIDA E A OBRA DE UMA LINGUISTA HISTÓRICA BRASILEIRA 

Américo Venâncio Lopes Machado Filho (UFBA) americovenancio@gmail.com 

 

É função deste trabalho celebrar a memória de Rosa Virgínia Mattos e Silva, uma das mais representativas 

importantes linguistas brasileiras, registrando, em prol da historiografia da linguística nacional, dados de algumas de 

suas contribuições para o desenvolvimento dos estudos de viés histórico e, sobretudo, para o conhecimento da traje-

tória de constituição da língua portuguesa e seu ensino no Brasil. Tendo por base sua biografia autorizada, publicada 
em Salvador em 2009, pela Editora Quarteto, sob o título Rosa Virgínia Mattos e Silva: fragmentos biográficos, arti-

culam-se aqui histórias do convívio pessoal, familiar, profissional e acadêmico que concorreram, circunstancialmente 

ou ao sabor de suas escolhas, para a construção de um legado acadêmico, desvelado em mais de quarenta anos de do-

cência e pesquisa no ensino superior. 

ROSA VIRGÍNIA MATTOS E SILVA E A SÓCIO-HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Tânia Conceição Freire Lobo (UFBA) tanlobo@gmail.com 

 

Rosa Virgínia Mattos e Silva representa, na segunda metade do século XX, o pensamento mais vivo e insti-

gante sobre a história social linguística do Brasil. Nesta conferência, homenageia-se esta linguista, discutindo cinco 

das suas principais teses sobre o tema, a saber: 1) A história linguística do Brasil não se restringe à história da língua 

portuguesa no Brasil, nem à história do português brasileiro; 2) O português brasileiro emerge em contexto multilín-
gue: o contato linguístico é, pois, elemento constitutivo da sua formação; 3) No cena linguística do Brasil colonial, 

são três os principais atores: o português europeu, as línguas gerais indígenas e o português geral brasileiro; 4) Afri-

canos e afrodescendentes foram os principais difusores da língua portuguesa no Brasil e os principais formatadores 

do português brasileiro em sua variante social majoritária – o português popular brasileiro; 5) O passado sócio-

histórico-linguístico do Brasil deverá ser interpretado para a compreensão do português brasileiro atual “heterogêneo, 

plural e polarizado”. 

SACOLINHA: UMA VOZ A TRANSPOR OS LIMITES DA MARGEM 

Raymundo José da Silva (UEMS) raysete@gmail.com 

 

Com a análise do livro Graduado em Marginalidade, de Sacolinha, nome artístico de Ademiro Alves de Sou-

sa, este trabalho pretende apresentar um tipo de produção artística, que permanece fora do cânone e continua pouco 
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conhecida pela maioria dos estudiosos e leitores brasileiros: trata-se de uma literatura cujos autores, oriundos de um 

ambiente sem perspectivas, lutam pelo direito do uso da palavra e enfrentam os mais variados tipos de obstáculos 

com o objetivo de que suas vozes sejam conhecidas e ouvidas para além dos redutos desfavorecidos dos subúrbios 

das metrópoles. Como legítimo representante de sua comunidade, o autor fala de um meio social que conhece muito 
bem. Logo, procura expor as mazelas sociais, como a violência urbana, a pobreza e a corrupção dos órgãos de segu-

rança, além de propor ao leitor o conhecimento de uma forma de expressão literária diferente e instigante que deseja 

alcançar o centro. 

"SAMBAS QUE DÃO AULAS" 

A EXPRESSIVIDADE LINGUÍSTICA NAS CANÇÕES DE NEI LOPES E DE ARLINDO CRUZ 

Fábio André Cardoso Coelho (UERJ) fabioandrecoelho@ig.com.br  

 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma visão crítica do ensino de língua portuguesa, apontan-

do aspectos teóricos e práticos relevantes, no processo de ensino/aprendizagem, e propostas de análises estilísticas 

das canções de Nei Lopes e Arlindo Cruz. Reiteram-se alguns aspectos funcionais do idioma, associando-os às situa-

ções comunicativas, com vistas à formação do cidadão linguístico. Investigam-se os recursos expressivos presentes 
em dez letras de cada compositor, constituindo-se, assim, o corpus da pesquisa. Para as análises teóricas, revisitam-se 

os princípios da estilística propostos por Nilce Sant’Anna Martins, Manuel Rodrigues Lapa, Marcel Cressot, dentre 

outros, descrevendo o conceito de estilo, a representação da afetividade na linguagem, o valor da expressão, as mar-

cas da subjetividade. Indicam-se o percurso do samba na cidade do Rio de Janeiro e as raízes do gênero musical. 

Destacam-se a identidade cultural do povo carioca e a importância dos compositores estudados, quanto às represen-

tações linguístico-culturais. No decorrer das análises, consideram-se as composições como “Sambas que dão aulas”, 

material produtivo e prazeroso para se abordar língua materna. 

"SÃO LÁGRIMAS, SANGUE E VENENO": 

A ESTETIZAÇÃO DO MAL EM MARANHÃO SOBRINHO E CRUZ E SOUSA 

Gustavo Augusto de Abreu Clevelares (UERJ) gustavoabreu@outlook.com 

 

É perfeitamente aceitável questionar como teria sido a literatura ocidental do final do século XIX sem toda a 
influência de Charles Baudelaire (1821-1867). Pautada na essência lírica deixada por esse patrono dos desdobramen-

tos pós-românticos da literatura francesa, esta reflexão finca raízes na estética do Decadentismo, que tem berço co-

mum com o Parnasianismo e Simbolismo e que se espraia do fin-de-siècle à belle époque. No Brasil, por sua vez, de-

vido a diversos fatores artísticos e culturais, o Decadentismo foi eclipsado pelas outras duas estéticas finisseculares, 

ficando à margem do cânone. Entretanto, tomando como base a estética decadente, objetiva-se aqui trazer à luz dos 

estudos literários algumas das típicas marcas desse movimento em dois poetas brasileiros considerados simbolistas – 

Cruz e Sousa (1861-1898) e Maranhão Sobrinho (1879-1915) – dando enfoque a temática do satanismo baudelaria-

no. Nesse sentido, (re)leitura e o estudo de dois poemas, ambos intitulados “Satã”, revelará ao leitor um deslocamen-

to da figura do anjo caído: diferentemente do pavor disseminado pelo cristianismo, nos poemas supracitados Satã se 

torna objeto de contemplação, sendo entendido como um Deus e colocado em um palácio esculpido em pedrarias ra-

ras, realizando, assim, uma verdadeira estetização do mal. Há, portanto, a percepção de uma estratégia de transgres-
são dos valores da doxa burguesa e de reformulação da temática da lírica, já que no Brasil até a metade do século 

XIX a arte literária estava voltada, em linhas gerais, para a consolidação da identidade nacional e para as críticas so-

ciais. Dessa forma, este estudo nos permite analisar poemas a partir do prisma da estetização hermética, do satanismo 

e do niilismo de referência baudelairiana, reafirmando a ressonância decadentista na literatura brasileira do fim dos 

oitocentos ao início dos novecentos. 

SAUSSURE E A DIACRONIA CEM ANOS DEPOIS 

José Pereira da Silva (UERJ/UFAC) pereira@filologia.org.br 

 

Neste minicurso, pretende-se apresentar uma síntese dos capítulos em que Ferdinand de Saussure trata da dia-

cronia, no Curso de Linguística Geral, principalmente no capítulo III da primeira parte; na terceira parte, toda dedi-

cada à linguística diacrônica (dividida em oito capítulos, tratando de “generalidades”, “as mudanças fonéticas”, “con-

sequências gramaticais da evolução fonética”, “a analogia”, “analogia e evolução”, “a etimologia popular”, “a agluti-
nação”, e um capítulo sobre “unidades, identidades e realidades diacrônicas”) e na quinta parte: “Questões de Lin-
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guística Retrospectiva” (“as duas perspectivas da linguística diacrônica”, “a língua mais antiga e o protótipo”, “as re-

construções”, “o testemunho da língua em antropologia e em pré-história” e de “famílias de línguas e tipos linguísti-

cos”). São dois os objetivos principais desse minicurso: ampliar o destaque que se vem dando aos estudos históricos 

e diacrônicos das línguas e relembrar a contribuição que Saussure prestou a nossa causa até 1913, preparando uma 
edição especial desses capítulos de sua obra mais conhecida, divulgada pela Editora Cultrix, já em sua trigésima 

quarta edição. Utilizaremos o mesmo texto já tradicional nas universidades brasileiras, na esperança de contribuir pa-

ra o progressos dos estudos diacrônicos, principalmente da língua portuguesa, a que faremos as devidas aplicações e 

da qual buscaremos exemplificações adequadas e ilustrativas. 

SE(R) UM LEITOR NUM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: 

A UTILIZAÇÃO DO INSÓLITO 

COMO ESTRATÉGIA DE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR 

Carmem Lúcia Quintana Pinto (UERJ) ana@gmail.com 

Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ) mtgpereira@yahoo.com.br 

 

A pesquisa relata as estratégias e atividades realizadas em disciplinas semipresenciais desenvolvidas durante 
os períodos letivos de 2008 a 2012 com alunos dos cursos de administração e de ciências contábeis, no ambiente vir-

tual de aprendizagem MOODLE, segundo os princípios das abordagens colaborativas de aprendizagem. Tais ações 

objetivavam examinar as possibilidades de uso dos insólitos como estratégia de leitura e escrita. Buscou-se ainda 

apontar a aplicabilidade das estratégias didáticas descritas como forma de aprimorar as competências de leitura e es-

crita em alunos ingressantes no ensino superior e fornecer subsídios para a continuação da análise. A pesquisa man-

tém uma relação interdiscursiva com a obra Se um Viajante numa Noite de Inverno, de ítalo Calvino (1982), o que 

lhe possibilita a construção sutil de uma presença que a perpassa. Do autor, retira também seis propostas (leveza, ra-

pidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência) capazes de aprimorar a qualidade da comunicação em 

ambientes informáticos. Busca, ainda, na produção teórica de Michael Serres, um conceito singular de comunicação, 

algo capaz de transcender a substancialidade e de compreender e estimular a construção da presencialidade por meio 

de trocas e relações em ambientes virtuais de aprendizagem. Em vista disso, a pesquisa apoia-se na construção – re-

flexão – reconstrução de oficinas on-line que utilizam o insólito – concebido como algo surpreendente e propiciador 
de desestabilização – na construção de estratégias favoráveis ao aprimoramento da leitura e da produção textual de 

estudantes universitários. 

SÉCULO XIX: 

A VISÃO DA REPÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO DOS GRANDES CENTROS URBANOS 

Vera Lucia da Rocha (UNISA) 

 

Nosso objetivo neste trabalho é o de avaliar como o olhar dos republicanos sobre as grandes metrópoles – Rio 

de Janeiro e São Paulo – modificou o espaço urbano brasileiro, no final do século XIX e início do XX. Sabemos que 

esse movimento trouxe para nosso cotidiano a visão cosmopolita e de grandeza. Tínhamos de nos aproximar da 

França, modelo cultural e locus da modernidade. Assim, ruelas, escuridão, pequenez, pequenas construções, foram 

substituídas por avenidas, claridade, grandeza. Era o Brasil para ser visto que se preceituava. As intensas transforma-
ções ocasionadas nas duas cidades impulsionaram, num primeiro momento, o deslocamento populacional, no caso do 

Rio de Janeiro, para os morros, inaugurando as favelas. No segundo caso, e com o advento da industrialização, o iní-

cio da construção de uma nova cidade. Autores como: Prado Júnior, Beltrão, Santos Lopes, principalmente, constitui-

rão nosso aporte teórico. 

SEMPRE NÃO É TODO DIA: METÁFORA E DIALÉTICA NA OBRA DE OSWALDO MONTENEGRO 

Maria Aparecida Rocha Gouvêa (UniFOA) cidarochagouvea@hotmail.com 

 

Historicamente, o homem sempre buscou a verdade e procurou manifestá-la através da linguagem, desde a fi-

losofia clássica até os dias de hoje. Nessa busca, a metáfora e a dialética têm importante papel, pois são recursos lin-

guísticos com poder persuasivo. A primeira por ser o recurso linguístico que mais se aproxima daquilo que é difícil 

de expressar de forma denotativa. A segunda por ser a possibilidade de demonstrar que a verdade depende do lugar 

de onde se fala e da situação enunciativa apresentada. Este artigo, fundamentado nos teóricos da análise do discurso 
francesa, Charaudeau e Maingueneau, objetiva analisar letras das canções do compositor Oswaldo Montenegro. Fo-
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ram selecionadas cinco canções do compositor, observando-se o uso metafórico da linguagem e as construções dialé-

ticas na argumentação. Conclui-se que o compositor utiliza esses recursos linguísticos com propriedade, garantindo 

um importante valor persuasivo às canções. 

SÊNECA, O VELHO E AS DECLAMATIONES NO CONTEXTO DO IMPÉRIO 

Fernando Adão de Sá Freitas (UFJF) fernandosafreitas@gmail.com 

 

No relato apresentado por Suetônio em sua obra De Grammaticis et Rhetoribus (Sobre os Gramáticos e Retó-

ricos), pode-se observar que “um decreto senatorial e um edito dos censores C. Fannio Strabone e M. Valerius Mes-

sala proibiram a prática da retórica em Roma” (De Rhet, I, 4). Isto, mesmo que indiretamente, provocou uma refor-

mulação no sistema educacional romano. Assim, as práticas retóricas nos moldes ciceronianos foram “suplantadas” 

pelo gênero das declamationes, que ganhou reconhecimento, tanto por parte da sociedade aristocrática romana 

(CONTE, 1999, p. 404) quanto por parte dos imperadores que a praticavam, como Nero, por exemplo. Nesse sentido, 

o presente trabalho pretende demonstrar qual foi a função das declamationes de Sêneca, o velho, no contexto do Im-

pério Romano, e por que este gênero foi duramente criticado por Quintiliano e Tácito no final do século I d. C., che-

gando a ser considerado por ambos “a causa da queda da eloquência em Roma” (MYERS, 2006, p. 410). 

SER LETRADO, SER ATUANTE 

Thais Ferreira Bigate (UERJ) thaisbigate@yahoo.com.br 

 

Nos últimos vinte anos, o letramento tem sido tema constante nos debates sobre educação. Seu conceito foi 

fundamentalmente definido e é constantemente posto em confronto com a alfabetização, por conseguinte novas teo-

rias têm surgido e o assunto ainda se mostra não esgotado. O presente estudo aborda o letramento como resultado do 

constante contato com a leitura e a escrita como práticas sociais dos indivíduos que vivem em qualquer sociedade. O 

objetivo desta pesquisa é comprovar, por meio de entrevistas com pessoas consideradas “analfabetas”, que atualmen-

te já não há mais o nível nulo de letramento. 

SER PROFESSOR DE PORTUGUÊS, HOJE: 

PISTAS PARA A (RE)CONFIGURAÇÃO DISCURSIVA DA SUA IDENTIDADE 

Miguel António Costa Gonçalves (UCP) miguelgoncalves.ucp@gmail.com 

 

Na presente comunicação proponho-me analisar, num primeiro momento, as características de alguns dos fa-

tores que hoje regulam o "ser professor de português" e que provavelmente explicam a ambígua e difusa identidade 

profissional deste, e, depois, perseguir algumas pistas de (re)construção dessa mesma identidade. Tendo presentes es-

tes objetivos, analisarei os efeitos na produção da identidade profissional dos professores de português das práticas 

de formação em contextos especializados de formação inicial e contínua, das práticas de socialização que têm lugar 

no contexto profissional, do discurso oficial que regula o ensino e das suas recontextualizações pedagógicas, do dis-

curso acadêmico constitutivo do universo de referência das práticas pedagógicas, das características dos discursos 

dos media que tem o ensino do português como objeto e, finalmente, das "características" dos alunos. Esta constela-

ção de fatores, atravessados por tensões diversas, deterá, a meu ver, algum potencial explicativo relativamente aos 

sentidos que hoje são atribuídos ao exercício da profissão de professor de português. Conceptualmente, o que se con-
sidera, portanto, é que o fenômeno em questão – a identidade dos professores de português – evidencia a ação de di-

ferentes fatores; tomando a lição de se “pensar relacionalmente” (BOURDIEU, 1989), assume-se que as suas caracte-

rísticas não independem das propriedades das agências/discursos assinaladas e do quadro de relações em que estes se 

inscrevem e que se projetam, ainda, para o exterior das instâncias aqui identificadas, para os campos da economia, da 

política etc. A assunção deste quadro de relações não significa, entretanto, que se postulem relações de natureza de-

terminística – é real a existência de múltiplas restrições, condicionalismos e forças socializantes, mas é também evi-

dente que há margens para a expressão da individualidade profissional. 
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"SERENO – CHUVA DE MOLHAR BOBO": UM CASO DE SOCIOGEOLINGUÍSTICA 

Danilo Araujo de Souza (UFOP) araujosdanilo@gmail.com 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) cleziorob@gmail.com 

 

Este trabalho não trata meramente de uma discussão acadêmica sobre as variações linguísticas. Tratar da lín-

gua é, também, tratar de um tema político, visto que é impossível desvincular a língua do ser humano que, por sua 

vez, é um animal político. Não se pode negar que existe uma grande influência da língua sobre a visão do mundo da-

queles que a falam. Da mesma forma, não se pode negar o contrário, ou seja, a influência do meio físico e do contex-

to cultural sobre a língua. Este estudo tem como objetivo geral: elaborar um estudo lexical de caráter descritivo da fa-

la do município de Arcos (MG); e, especificamente, se propõe a: i) elaborar uma base de dados semântico-lexicais do 

município de Arcos (MG); ii) fazer o tratamento dos dados semântico-lexicais, mostrando quantitativamente as inci-

dências das variações; iii) registrar e documentar todas as variantes em cartas lexicais. A metodologia deste estudo 

está fundamentada nos pressupostos da geolinguística, método da dialetologia. Esse método permite a reconstituição 

da história de palavras, de suas vias de difusão, de flexões, de agrupamentos sintáticos e de antigas camadas da lín-

gua, segundo a repartição dos tipos geográficos atuais. Esse resgate torna-se possível por meio da aplicação de um 
questionário previamente elaborado a determinados sujeitos e pela elaboração de cartas, onde as respostas são regis-

tradas e pelas quais poderemos, então, obter o mapeamento das variantes linguísticas, segundo as orientações do Pro-

jeto do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Esta pesquisa constata, em termos parciais, que, desde a origem do muni-

cípio de Arcos, alguns itens nos direcionam a uma reflexão sobre quais fatores teriam influenciado na concretização 

da norma linguística que se apresenta na fala atual dos habitantes. 

SERTÃO, MEMÓRIA E NARRATIVA: VISITANDO O NORDESTE DE JORGE AMADO 

Analúcia Andrade Costa (UEFS) lucialaje@bol.com.br 

 

Pretende-se nesse trabalho analisar como Jorge Amado constrói a narrativa literária em Seara Vermelha 

(1946), observando para tanto a apresentação do recorte espacial denominado sertão, o tempo do discurso e o tempo 

da narrativa e as vozes que brotam do romance. Em Seara Vermelha, Jorge Amado desloca o seu olhar de romancista 

da Bahia para o Nordeste. O sertão torna-se o espaço de referência na primeira parte desta obra ficcional, e a traves-
sia da família de retirantes expulsa das terras onde trabalhava, os expõe ao contato com a morte, a desagregação fa-

miliar e perdas de esperanças. O sertão construído por Jorge Amado é inóspito e não permite a sobrevivência huma-

na. Romance de teor realista que tem um autor preocupado com a transfiguração do real ao descrever as migrações 

nordestinas e as mazelas sociais das quais meeiros e trabalhadores rurais eram vítimas, denunciando um sistema oli-

gárquico de semiescravismo. Na seara amadiana, pela primeira, vez os personagens se organizam para questionar o 

sistema excludente e dominador centralizado nas mãos dos coronéis e representantes do poder. Logo, é de suma im-

portância a análise da narrativa e das vozes que brotam desse recorte imagético-discursivo para subsidiar a análise 

histórica e literária dos aspectos sociais, políticos e econômicos que nutrem a ficção amadiana. 

SILÊNCIO, VOZES, OPRESSÃO E LIBERDADE (ATRAVÉS DA ESCRITA): 

REFLEXÕES SOBRE “ZITO MAKOA, DA 4ª CLASSE”, DE LUANDINO VIEIRA 

E “O MENINO QUE ESCREVIA VERSOS”, DE MIA COUTO 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UERJ) fabiana-lessa@ig.com.br 

Fabiana Rodrigues de Souza Pedro (UFRGS) falecomaprofessora@hotmail.com 

 

A presente comunicação tem como finalidade analisar os contos “Zito Makoa, da 4ª classe”, que compõe a co-

letânea Vidas Novas (1968), do escritor angolano Luandino Vieira e “O menino que escrevia versos”, do moçambi-

cano Mia Couto em O Fio das Missangas (2003); dando ênfase aos conflitos que emergem nas narrativas e, por que 

não, nas vidas desses meninos (e de tantos outros) marginalizados pelos pais e pela sociedade. Em “Zito Makoa, da 

4ª classe”, é retratada com singeleza e sensibilidade a amizade entre Zito, um menino negro, e Zeca Silva, um meni-

no branco, num universo escolar marcado pela desigualdade, pelo preconceito e pela violência. Por outro lado, en-

contra-se um menino que por escrever versos é visto como um doente pela própria família. Sendo levado ao médico 

para verificar sua (in)sanidade. E a magia da literatura permeia a história, mesmo diante de um ambiente hostil como 

o que vive o garoto. Por fim, textos distanciados no tempo e no espaço registram meninos silenciados pelas vozes da 
intolerância, da incompreensão; mas que encontram na escrita a liberdade para sonhar. 
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SINESTESIA POÉTICA DE CRUZ E SOUZA 

Elisnelsa Luiz (FIMI) elisnelsaluiz@hotmail.com 

Giovanni Vitorino (FIMI) giovannivitorino@gmail.com 

Maria Suzett Biembengut Santade (FIMI/FMPFM) suzett.santade@gmail.com 

 

O trabalho objetiva-se analisar a característica sinestésica nos poemas “Antífona” e “Luar de Lágrima” de Jo-

ão da Cruz e Souza. Baseando-se na singularidade sinestésica da linguagem do poeta, sobressaem-se algumas carac-

terísticas como: o sensorial, a transcendência, o subjetivismo e a evocação. Além disso, desenvolvem-se índices sim-

bólicos nessas poesias analisadas pela descrição dos fenômenos fonomorfológicos. Nas bases teórico-metodológicas, 

buscam-se os estudiosos Randerath (1992) e Bosi (2000) para ancorarem-se essas análises poéticas. Acredita-se que 

a análise poética valendo-se dos aspectos sinestéticos retratar-se à a melhor compreensão desse poeta simbolista. 

SOLANO TRINDADE X CARTOLA: UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE 

Gláucia Regina Santos Cunha (UNIGRANRIO) grscunha@ig.com.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) idfrazao@uol.com.br 

 

Este artigo se propõe a analisar pontos congruentes entre as obras de Solano Trindade e de Angenor de Olivei-

ra, o Cartola, tendo como foco a questão da resistência cultural e da preservação da identidade afrodescendente atra-

vés da arte. A proposta que aqui se apresenta tem como fio condutor algumas composições desses poetas, através das 

quais serão feitas análises do uso da língua com relação à seleção do léxico e a utilização de mecanismos textuais que 

possam ratificar a intencionalidade dos compositores em preservar a identidade cultural de seu povo e também ex-

pressar seus sentimentos. Partiremos, então, de uma breve contextualização histórica para ratificarmos e entendermos 

a necessidade de se analisar e discutir essas obras em defesa de uma identidade negra. 

SUFIXO –IVO/-IVE: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS 

Solange Peixe Pinheiro de Carvalho (USP) solangepinheiro@usp.br 

 

O sufixo -ivo e seus cognatos nas línguas românicas e não românicas formam um léxico bastante amplo, que 
apresenta grande semelhança e estabilidade. Normalmente, essas formações têm como base um verbo latino em sua 

forma do supino ou do particípio, à qual se une o sufixo -ivo (ou um de seus cognatos). Entretanto, após fazer uma 

listagem das formações terminadas em -ivo na língua portuguesa, e em -ive em inglês, pudemos observar um fato su-

gestivo: se em português, língua que tem sua origem direta no latim, as formações em -ivo obedecem basicamente a 

esse critério (base latina + sufixo), em inglês, língua do ramo germânico, e que tem um grande léxico formado em –

ive que passou a fazer parte da língua ou pela influência do francês, ou por influência direta do latim, encontramos 

formações que fogem ao critério acima descrito e que têm como base um verbo de origem germânica (Old English, 

Middle Low German). Encontramos também algumas formações vindas do latim, mas que não são facilmente perce-

bidas como tal por falantes nativos ou estudantes de inglês como língua estrangeira. Partindo dessas considerações, 

desejamos fazer uma breve análise dessas formações, contrastando-as com as formações da língua portuguesa, com o 

intuito de verificar a diversidade lexical existente entre as duas línguas. 

TEATRO, POLÍTICA E RESISTÊNCIA EM FREI LUÍS DE SOUSA, DE ALMEIDA GARRETT 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UERJ) fabiana-lessa@ig.com.br 

 

Almeida Garrett engajou-se como liberal participando dos acontecimentos políticos de seu país. Após a Revo-

lução de Setembro de 1836, Passos Manuel convida-o para Inspetor Geral de Teatros, com objetivo de fazer ressurgir 

o teatro nacional um pouco esquecido, tendo em vista que nos palcos portugueses grande parte das peças era traduzi-

da. Vai à direção do Conservatório de Arte Dramática; institui concursos para promover a dramaturgia nacional; ide-

aliza a construção de um Teatro Nacional (futuro Teatro Nacional D. Maria II, inaugurado em 1846). Além disso, 

começa a escrever peças para construir um repertório nacional, integrado ao movimento romântico; entre elas: Um 

Auto de Gil Vicente (1838), Filipa de Vilhena (1840) – escrita para ser representada pelos alunos do Conservatório 
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Dramático –, O alfageme de Santarém (1841) e Frei Luís de Sousa (1843). A proposta deste trabalho é analisar a re-

lação entre o teatro e a defesa do liberalismo em Portugal a partir do estudo do drama histórico Frei Luís de Sousa. 

TEMPOS MODERNOS: 

A CONSTRUÇÃO VERBO-VISUAL DE TRABALHADORES E EMPREGADORES DOMÉSTICOS 

EM NOTÍCIAS DE JORNAL 

Nadja Pattresi de Souza e Silva (UFF) nadja.pattresi@gmail.com 

 

Sob a ótica de que o estudo da linguagem deve transcender o limite do que é falado para considerar, numa re-

lação constitutiva, o modo como a linguagem é falada e faz falar, este trabalho propõe analisar as imagens sociais e 

discursivas de trabalhadores e empregadores domésticos forjadas verbal e visualmente em duas notícias do jornal O 

Globo. Veiculados entre março e abril de 2013 por ocasião da nova lei concernente às categorias mencionadas, os 

textos em foco serão investigados à luz da Semiolinguística (CHARAUDEAU, 2001, 2006, 2008) e de estudos sobre 

a imagem fotográfica, respaldados em Barthes (1984, 2009) e Joly (1996). O objetivo central é examinar as vozes 

dissonantes que povoam as notícias selecionadas e contribuem significativamente para a direção argumentativa que 

nelas emerge. A fim de delinear outras categorias de análise, recorreremos, ainda, a conceitos provenientes da Lin-
guística Textual, especificamente aos de referenciação e implícitos, articulando-os aos níveis situacional, discursivo e 

semiolinguístico, relacionados à construção do sentido do ato de linguagem e propostos pela perspectiva de Análise 

do Discurso aqui considerada. Com base neste estudo, sustentamos a ideia de que a leitura atenta e bem orientada de 

notícias, gênero típico em nosso cotidiano, pode revelar sentidos pretendidos e nem sempre assumidos pela esfera 

jornalística. No caso em foco, por exemplo, ao abdicar desse papel ativo, o leitor poderá incorporar visões sobre tra-

balhadores e empregadores domésticos que, longe de serem naturais e apriorísticas, são discursivamente construídas 

e revelam apenas um ponto de vista sobre tais grupos. Embora endossada pela mídia impressa, tal perspectiva pode e 

deve ser alvo constante de um posicionamento crítico do leitor, a fim de que assuma, de fato, sua função de interlo-

cutor dos mais variados textos que circulam socialmente. 

TEORIA DO FINGIMENTO DE FERNANDO PESSOA 

Elisangela Gonçalves de Brito (UFT) lisbrito01@hotmail.com 

Allison Rafael Lima da Silva (UFT) 

 

O Modernismo português surgiu em um ambiente bastante conturbado no cenário mundial que foi a Primeira 

Guerra Mundial em 1914 e a Revolução Russa em 1917. Portugal estava desgostosa com toda essa situação, princi-

palmente pelo fato de no passado ter sido a maior nação marítima, além de pioneira nesse comércio. Em outras pala-

vras, o povo português havia perdido as esperanças de um país grande que teve séculos de glória e resolveu acompa-

nhar a Modernidade e esquecer o passado. Foi nesse contexto histórico que surgiu Fernando Pessoa, cujo trabalho é 

tão vasto e complexo que merece distinção entre os demais autores modernos. Fernando Pessoa deixou como legado 

uma obra bastante vasta e tão complexa que ainda hoje há muitos questionamentos quanto ao seu conteúdo e origens. 

De modo geral, não há um Fernando Pessoa com pensamento fixo e imutável, pois suas obras tem como principal ca-

racterística os heterônimos, cujos pensamentos são tão distintos que é como se cada um deles fosse um autor diferen-

te. A questão da heteronímia resulta de características pessoais referentes à personalidade de Fernando Pessoa: o 
desdobramento do “eu”, a multiplicação de identidades e a sinceridade do fingimento, que preconizava que a arte é 

fingimento. A teoria do fingimento é uma temática bastante abordada, principalmente no seu célebre poema “autobi-

ografia”. O que Pessoa queria dizer é que, ao passarmos emoções para um quadro ou mesmo um texto, não estáva-

mos imprimindo ali a verdadeira emoção que sentimos. A dor, por exemplo, só a tem quem a sente, e isso não pode 

ser simplesmente extraído do eu vivido para o eu pensado. Dessa forma, acreditar que transportar as emoções vividas 

para as emoções pensadas (fingidas) é acreditar no fingimento como verdade. 

TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIAS: CONTRIBUIÇÕES BARTHESIANAS 

Regina Céli Alves da Silva (UniverCidade/UERJ) reginaceli2011@gmail.com 

 

A leitura das obras de Roland Barthes nos põe em contato com vasto painel de reflexões lançadas ao longo do 

século XX, e nesse início do XXI, nos campos da crítica e da teoria literárias. Antoine Compagnon, no conhecido es-

tudo O demônio da teoria; literatura e senso comum, publicado em 1998, ao discutir questões fundamentais a esses 
campos, o faz, em quase todos os capítulos do livro, em confronto com os apontamentos de Barthes. Isso se dá devi-
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do à característica inquietação do autor de O grau zero da escritura que, como ele mesmo atesta em muitos de seus 

escritos, preferia os deslocamentos à configuração de um eixo fixo de investigação. Por isso, este artigo tem como 

objetivo apresentar algumas provocações lançadas pelo crítico/escritor, principalmente aquelas acolhidas em Roland 

Barthes por Roland Barthes. Nesse texto, de 1975, acompanhamos uma exposição de seus variados enfoques, a partir 
da qual podemos refletir, por exemplo, sobre a escrita (auto) biográfica, a memória, o corpo, o texto, a língua, o ima-

ginário, o fragmento. Pelos tópicos citados, já se pode entrever a oportuna (e proveitosa, acrescentamos) possibilida-

de de diálogo que se abre, ainda hoje, com as ponderações barthesianas. Além disso, por desenvolver uma técnica 

narrativa que evitava enclausurar os sentidos das propostas lançadas, Roland Barthes nos deixou uma herança teórica 

e crítica, na qual temos muitas lições a aprender e a incorporar. 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO NO LIVRO PARA CRIANÇAS E JOVENS: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

Rosa Maria Cuba Riche (CAP/UERJ) rosacubariche@gmail.com 

 

Esse estudo dá continuidade a uma pesquisa sobre as linguagens verbal e não verbal, as relações que se esta-

belecem entre elas para a construção dos sentidos da leitura, a importância da imagem no livro para crianças e jovens 

e sua contribuição para a formação do sujeito leitor. O interesse nasceu da observação do grande quantitativo de títu-
los que ganha o mercado a cada ano. Detectar o fato e pesquisar mais fundo a importância dessa linguagem, o papel 

que desempenha neste objeto híbrido que é o livro voltado para esse público, produto de uma sociedade midiática em 

que, muitas vezes, o mouse chega antes do livro às mãos da criança, tornou-se instigante para quem lida mais com 

textos verbais. O fenômeno existe, constatar a importância dessa linguagem, suas relações e efeitos na recepção da 

leitura pode ser um caminho para ampliar o horizonte dos leitores. As perspectivas teóricas que norteiam os estudos 

da imagem e da ilustração baseiam-se, principalmente, em Alberto Manguel, Donis A. Dondis, Peter O’Sagae, Rui 

de Oliveira, Maria Nikolajeva e Carol Scott, Sophie Van der Linden; os estudos da pedagogia da leitura, em Ezequiel 

Theodoro, Graça Paulino; os da estética da recepção em Wolfgang Iser & Hans R. Jauss; os da literatura infantil e 

juvenil em Peter Hunt, Marisa Lajolo e Regina Zilberman entre outros. 

TEXTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: RECEPÇÃO, LEITURA E CRIAÇÃO SEMÂNTICA 

Eliana Meneses de Melo (UMC) demelo@uol.com.br 

Luci Bonini (UMC) 

 

Aborda aspectos da produção de textos oficiais direcionadores das políticas públicas levando em consideração 

demandas contemporâneas em torno da ética e transparência das gestões públicas. Tendo em mente que os textos ofi-

ciais obedecem a um estatuto específico das manifestações formais cuja finalidade implica em estabelecer diretrizes e 

procedimentos para o desenvolvimento de planos de ações que viabilizem demandas sociais. Sua tipificação está na 

objetividade, em uso de linguagem direta de forma a evitar desvios semânticos. Os termos engendrados pelos discur-

sos oficiais circulam nos meios midiáticos em contextos nos quais novos traços de sentidos são adicionados a partir 

das leituras efetuadas pelos receptores que, por sua vez, abrem diálogos com seus leitores e geram novas demandas 

discursivas. É justamente sobre o campo semântico do léxico dos discursos das políticas públicas em contraste com 

os discursos midiáticos por eles alimentados que se desenvolveu a pesquisa. Avaliou-se a existência de traços de sen-

tidos novos no discurso jornalístico. O que se observou foi o fato de que as marcas culturais dos diferentes territórios 
trazem novos traços semânticos. 

TOPONÍMIA CAPIXABA: 

ESTUDOS DOS NOMES DE MUNICÍPIOS CAPIXABAS DE ORIGEM TUPI 

Filipe Siqueira Fermino (UFES) skiterufes@yahoo.com.br 

Catarina Vaz Rodrigues (UFES) 

 

A toponímia capixaba é um estudo sobre os nomes de municípios do Espírito Santo de origem etimológica tu-

pi que permaneceram na geografia capixaba. O trabalho passa pela identificação do topônimos tupis, análise da for-

mação lexical, processo de tradução do tupi para o português, para subsidiar a análise histórica dos municípios sob a 

colonização lusitana e o entendimento do processo de nomeação como forma de colonizar e descolonizar. Com base 

na obra de Teodoro Sampaio, O Tupi na Geografia Nacional (1901), os dicionários de tupi-português de Luis Caldas 

Tibiriçá (1984), Constantino Tastevin (1922), Oberdan Masucci (1978), e autores capixabas que analisam a história 
do Espírito Santo, dos povos indígenas capixabas e a toponímia capixaba. 
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TOPONÍMIA DE ACIDENTES NATURAIS DO ALTO SERTÃO DA BAHIA 

Valéria Batista Vilasboas (UNEB) val.cte@hotmail.com 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

O espaço tradicionalmente denominado "Alto Sertão da Bahia" é uma vasta região geográfica que compreen-

de três espaços mais definidos no conjunto da topografia baiana: a Serra Geral, o Planalto da Conquista e, ainda, par-

te da Chapada Diamantina, correspondendo, grosso modo, à região Sudoeste do Estado da Bahia. A descrição e in-

terpretação da toponímia dos acidentes naturais daquelas duas primeiras regiões constituiu objeto de estudo de Vilas-

boas (2013), cujas conclusões são ora apresentadas. 

TOPONÍMIA, INTERDISCIPLINARIDADE 

E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Gleyce Ramos Bastos (UNEB) gleycesmv@hotmail.com 

Ricardo Tupiniquim Ramos (UNEB) tupinikim@ig.com.br 

 

Conjunto de nomes de lugares de uma determinada região, a toponímia é parte integrante da vida da popula-
ção que lá habite, podendo e devendo ser alçada à condição de objeto do trabalho docente interdisciplinar com vistas 

à valorização das raízes históricas do povo, de sua memória e identidade cultural. A partir desse pressuposto, proce-

de-se à análise de projetos de intervenção pedagógica de professores de uma rede municipal baiana para suas classes 

de ensino fundamental para verificar em que medida essas propostas se apropriam dos conceitos de interdisciplinari-

dade, identidade cultural e toponímia e, em seguida, sugerir formas alternativas de trabalho didático com essas ques-

tões. 

TRAÇOS DE MUDANÇA E PERMANÊNCIA DO GÊNERO ANÚNCIO DE ESCRAVOS 

NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO 

Ana Karine Pereira de Holanda Bastos (UFPE) akholanda@hotmail.com 

Virgínia Leal (UFPE) 

Marlos Pessoa (UFPE) 

 

Esta pesquisa visa reconstituir a constelação de textos na qual o anúncio de escravo estava inserido e descre-

ver os traços de mudança e permanência em termos linguísticos e extralinguísticos da sua composição, estabelecendo 

a relação entre a historicidade da língua e do texto, além de relacioná-lo a algum gênero na atualidade. A fundamen-

tação teórica está pautada na história da imprensa e da prática do jornalismo impresso (PESSOA, 2002a, 2002b, 

2002c; BARBOSA, 2010; SODRÉ, 2011); na teoria dos gêneros, (BAKHTIN, 2003; BAZERMAN, 2005, 2006, 

2007; MARCUSCHI, 2002, 2008) e na filologia pragmática alemã (KABATEK, 2001, 2006, 2008; KOCH, 2008; 

OESTERREICHER, 2006; KOCH & OESTERREICHER, 2007), que, integrada à história social do português brasi-

leiro associa a história da língua à história das tradições discursivas e à história da própria sociedade. O gênero em 

estudo reflete contextos sociais, cultural e econômico da época. O corpus é constituído de anúncios de escravos pu-

blicados no jornal Diário de Pernambuco de 1825 até 1875. O anúncio de jornal revela-se fonte de pesquisas não 

convencionas; e ao estudá-los pretende-se reconstituir as relações culturais e cotidianas do Recife no século XIX. A 
pesquisa está em andamento. A metodologia consiste de análise descritiva e interpretativa, pautada nas dimensões es-

trutural e linguístico-discursiva do texto. Na fase inicial percebe-se que para a análise do corpus exigem-se reflexões 

que implicam abordagens processuais e menos classificatórias dos textos, permitindo que se discutam aspectos sobre 

a constituição e usos do português brasileiro no século XIX. Esses anúncios são significativos porque apontam para 

as formas de relações sociais e de poder existentes na época entre os senhores e seus “objetos” como também reve-

lam o preconceito social/racial vigente. 
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TRAÇOS DE UMA “AMÉRICA ESCONDIDA”: 

A MANIFESTAÇÃO DO PASSADO VIVO NOS CONTOS DE CHRIS OFFUTT 

Ana Clara Teixeira Leão Almeida (UEFS) clarawater@hotmail.com 

Nigel Alan Hunter (UEFS) 

 

Os contos “Melungeons”, “Barred Owl” e “Tough People”, escritos pelo estadunidense Chris Offutt e incluí-

dos na coletânea Out of the Woods (1999), constituem nosso objeto de análise neste trabalho. Natural do estado de 

Kentucky, o escritor desenvolve um universo ficcional cujas personagens se veem diante de episódios nos quais es-

pecificidades da cultura dessa região se realçam, seja explicitando a permanência de um passado que, em verdade, 

nunca se dissipara por completo, seja expondo conflitos surgidos a partir de vivências em outros contextos. Honra, 

vingança, perda e confrontos de valores são alguns dos temas encontrados em tais narrativas, que tratam de um lado 

esquecido do país e priorizam aspectos humanos resistentes à passagem do tempo. Atentando também para a posição 

de Offutt dentro da tradição da short-story nos Estados Unidos, identificamos uma obra que, sem cair em excessos 

experimentais, explora questões enraizadas na matéria-prima universal da literatura. 

TRADIÇÃO E TRANSMISSÃO DO TEXTO MALANDRAGEM MADE IN BAHIA, 

DE ANTONIO CERQUEIRA 

Williane Silva Corôa (UFBA/UESB) willicoroa@yahoo.com.br 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) borgesrosa66@gmail.com 

 

No âmbito da crítica textual, a recolha de testemunhos – quer manuscritos, quer datiloscritos, quer impressos 

– de um texto oferece elementos para a história do texto. O esclarecimento da tradição textual e o conhecimento do 

processo de transmissão do texto, identificando os espaços por onde o texto circula, são, sem dúvida, atividades de 

grande relevância para a prática editorial científica. Sendo assim, propõe-se, neste trabalho, que se quer interpretati-

vo, evidenciar a tradição do texto Malandragem Made in Bahia, do dramaturgo Antônio Cerqueira, produzido e cen-

surado no período da ditadura militar, na Bahia, e processo de circulação dessa produção dramatúrgica. 

TRADUÇÃO DE CARTA DO ÍNDIO DIOGO DA COSTA, EM TUPI ANTIGO, DE 1645 

Eduardo de Almeida Navarro (USP) edalnava@yahoo.com.br 

 

As cartas dos índios camarões são os únicos textos conhecidos escritos por índios no período colonial brasilei-

ro. Felipe Camarão comandou os índios cristianizados do Nordeste que lutaram contra o domínio holandês no Brasil, 

dentre os quais seu primo Diogo Camarão. Contudo, alguns índios, insatisfeitos com os portugueses, passaram para o 

lado dos holandeses, aí se incluindo Pedro Poti, outro primo de Felipe Camarão, e o cacique Antônio Paraopeba. Nos 

Arquivos da Real Biblioteca (Koninklijke Bibliotheek) da Holanda, em Haia (Nationale Bibliotheek van Nederland), 

estão guardadas seis cartas escritas por tais índios brasileiros que participaram dessa guerra. Elas fazem parte do Ar-

quivo da Companhia das Índias Ocidentais. Já traduzimos integralmente uma carta de Diogo da Costa, de 21 de ou-

tubro de 1645, em nosso Método Moderno de Tupi Antigo, editado pela primeira vez em 1998. Agora publicamos a 

tradução integral de outra carta que ele escreveu em 17 de outubro de 1645 ao cacique rebelde Pedro Poti. Teodoro 

Sampaio, em 1906, traduziu-a muito imperfeitamente. Reputou “indecifráveis” outras quatro cartas. Pela primeira 
vez tal carta de Diogo da Costa é, aqui, traduzida fielmente. 

TRADUÇÃO DO HUMOR: ASPECTOS CULTURAIS, LINGUÍSTICOS E METARREPRESENTATIVOS 

Crisbelli Domingos Brunet (UFPR) crisbelli.domingos@hotmail.com 

Elena Godoi (UFPR) elenag@coruja.humanas.ufpr.br 

 

Enraizado em um contexto linguístico e cultural específico, o humor pode causar significativos problemas à 

tradução. A discrepância (ou indeterminância) de significado na tradução humorística traz consequências potencial-

mente desastrosas tornando-se um obstáculo ao trabalho do tradutor. A linguagem humorística, por ser um fenômeno 

linguístico que envolve, fundamentalmente, aspectos sociais, esquemas culturais, segmentação de regras e tabus, pa-

radigmas ético-políticos e religiosos, sistemas linguísticos específicos (dialetos, gírias e outras expressões idiomáti-

cas), estereótipos, valores morais e ideológicos, e outras diversas convenções, torna-se um potencial insumo, ou ins-
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trumento, para a compreensão da inter-relação entre duas línguas em suas esferas linguísticas, culturais e comporta-

mentais. Portanto, a proposta deste trabalho é analisar modelos tradutórios e a tríade relação entre humor, cultura e 

aspectos linguísticos intrínsecos a tradução português/espanhol – das variantes português brasileiro (do sul) e espa-

nhol peninsular (madrileno) – a fim de propor que é possível traduzir humor e proporcionar, na língua-alvo, um efei-
to contextual equivalente ao comunicado na língua-fonte em termos de contexto e efeito, uma vez que as relações 

pragmáticas de linguagem sejam consideradas como os pilares fundamentais do fazer tradutório. 

TRADUÇÃO E GRAMÁTICA 

Beatriz Fernandes Caldas (UERJ) beatrizcaldas@terra.com.br 

 

Em nosso trabalho, abordamos a questão da gramática e tradução. Por um lado, resgatamos a imbricação his-

tórica entre o processo de tradução no Ocidente ao longo da Idade Média e sua associação ao estudo da gramática la-

tina e emergência de gramáticas nacionais (AUROUX, 2001). É bem sabido que a cristianização foi a mola propulso-

ra da disseminação da cultura europeia e a operacionalização desse processo seguiu os passos da tradução da Bíblia. 

Segundo Auroux (op. cit.) o processo de tradução da Bíblia acompanha o aparecimento das gramáticas nacionais eu-

ropeias e a constituição de dicionários. Imaginemos as dificuldades do latim como língua estrangeira para a maior 
parte dos povos que viriam a constituir as nações europeias. Entender o texto religioso em latim exigiria que o leitor 

estudasse primeiramente a gramática da língua latina. Uma vez dominada a gramática e a compreensão do texto bí-

blico, surgiria a tradução do texto para o vernáculo, e ao longo desse processo de tradução emergiam os dicionários e 

paratextos, ou seja, outros textos versando sobre a própria Bíblia e lançando comentários e interpretações do texto 

sagrado. Todo esse aparato sem dúvida se completava com a composição de uma gramática do vernáculo, que em-

prestava poder às nações europeias à medida que se constituíam. A partir dessa associação entre gramáticas, dicioná-

rios, tradução e expansão cultural, debruçamo-nos sobre as questões que dizem respeito a nosso país, à nossa tradu-

ção e a sua relação com a língua portuguesa do Brasil, sua história e suas gramáticas. Segundo Gallo (1992), a língua 

portuguesa no Brasil é autorizada e não exatamente legitimada. Cremos, portanto, que os desdobramentos dessa rela-

ção sujeito, gramática, nação no Brasil tenham desdobramentos na prática da tradução. Nosso trabalho é procurar en-

tender quais são e como operam entre nós esses desdobramentos. 

TRAGÉDIA E VIOLÊNCIA: 

A NATUREZA COMO TESTEMUNHA OCULAR EM O CAVAQUINHO E MEMÓRIAS DE LÁZARO 

Gleide Conceição de Jesus (UEFS) meninadasletra.uefs@hotmail.com 

 

Este trabalho faz uma leitura sobre o conto “O Cavaquinho” do livro Contos da Montanha de Miguel Torga, e 

o romance Memórias de Lázaro, de Adonias Filho, nos quais é possível analisar os motes da tragédia e violência, fa-

tores resultantes das vivências dos seres humanos diante das agruras de sua existência. Busca-se por meio deste tra-

balho analisar o comportamento humano perante das dificuldades impostas pela vida, onde a luta pela sobre vivencia 

ultrapassa a racionalidade e acende o lado animalizado do ser humano. Como testemunha do desenrolar das tramas e 

componente de cunho determinante a natureza aqui estudada excede a ideia de espaço alegórico, atingido seus pínca-

ros de elemento decisivo na narrativa torgueana e adoniana, interagindo diretamente com as personagens. 

TRANSFORMANDO A QUANTIDADE DE HORAS EM QUALIDADE NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E/OU LÍNGUA MATERNA, 

TENDO POR BASE TEÓRICA AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS DE GARDNER 

Antonio Elias Lima Freitas (FEUDUC) aelfreitas@uol.com.br 

 

A pesquisa demonstra a eficácia de uma experiência realizada na área de linguística aplicada ao ensino de lín-

guas estrangeiras (língua inglesa) e/ou língua materna, tendo por base teórica as inteligências múltiplas de Howard 

Gardner. O caráter interdisciplinar, pluralista e democrático de Gardner em seus estudos sobre o cérebro e inteligên-

cias justifica a quebra de paradigmas e o êxito nas suas pesquisas nos diversos campos da educação. Mesmo tendo 

Gardner realizado, inicialmente em suas pesquisas no Instituto Tecnológico de Massachusetts, a teoria das inteligên-

cias múltiplas foi absorvida plenamente por uma vasta população estudantil na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro 

e, apontou resultados surpreendentes mesmo quando existe a evidência de um elevado número de variantes socioe-

conômicas e culturais existentes entre as sociedades norte-americana e brasileira (Baixada Fluminense). O título des-
te trabalho é justificado por ter sido realizada com uma população universitária de curso noturno, formada por ho-
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mens e mulheres que passavam por uma jornada diária de oito à dez horas de trabalho. Os alunos foram estimulados 

por atividades planejadas dentro dos parâmetros da teoria das inteligências múltiplas (linguístico-verbal, visual-

espacial, lógico-matemática, corporal-cinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista) e assim, compen-

savam a carga horária por maior qualidade de ensino. 

TRONCO TUPI, FAMÍLIA TUPI-GUARANI E LÍNGUA TUPINAMBÁ 

Eduardo Tuffani Monteiro (UFF) etuffani@yahoo.com.br 

 

Por meio desta exposição, há o intento de fazer um retrospecto do avanço do estudo da linguística histórica 

que, sobretudo na segunda metade do século XX, delineou o quadro hoje conhecido da filiação genética de muitas 

línguas indígenas da América do Sul. Numa fase em que predominavam os estudos filológicos, buscou-se delimitar 

"tupi antigo" diante dos genéricos "tupi" e "tupi-guarani". Uma vez tratada como família linguística, "tupi-guarani" 

serviu de ponto de partida para um estudo mais aprofundado de um grupo de línguas que, graças às pesquisas princi-

palmente de Aryon Dall'Igna Rodrigues, acabou por ser considerado mais complexo do que se imaginava. De onde 

vem a designação de "tronco tupi" para um leque de famílias linguísticas, cuja mais extensa e importante é a "tupi-

guarani". "Tupi" ou "tupi antigo", nessa família, passou a ser tratado por "tupinambá" na classificação daí resultante. 
Mais recentemente, "tupi" como o falar vicentino, tem sido tratado como língua: idiomas "guarani antigo", "tupi" e 

"tupinambá", os três localizando-se do Sul para o Norte no primeiro século de colonização portuguesa na América. 

Nesse sentido, "tupi" como língua tem tido aceitação, mas também oposição. Apesar de todo esse trabalho, são cor-

rentes "tupi" ou "tupi antigo" como unidade linguística e até "tupi-guarani", este de infeliz persistência como a língua 

por excelência do Brasil indígena. 

TUDO QUE A ANTENA CAPTAR, A CRIANÇA CAPTURA! 

Patricia Jeronimo Sobrinho (UNIGRANRIO) professoremacao@gmail.com 

Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO) drfortuna@hotmail.com 

 

É cada vez mais comum, por meio da publicidade veiculada na televisão, crianças entrarem em contato com 

um universo de produtos (roupas, brinquedos, sapatos) e modelos de comportamento que são dotados de significa-

dos. A publicidade não está focada somente na venda de produtos e serviços, ela vende valores. Parece que para ser 
alguém, é preciso ter determinados objetos. Ou seja, é a partir da aquisição de determinado objeto que o sujeito se vê 

na sociedade e é visto por essa mesma sociedade. É neste cenário que o trabalho objetiva discutir sobre a relação das 

crianças com o universo do consumo e sobre o papel que a publicidade televisiva tem desempenhado dentro desse 

universo. Apresenta-se aqui um trabalho reflexivo, apontando possíveis impactos sobre as crianças diante da necessi-

dade de adequação à lógica da cultura de consumo. A partir das considerações levantadas, busca-se contribuir para a 

formação de cidadãos reflexivos e críticos quanto à publicidade infantil te levisiva, tendo em vista que, dentre as mí-

dias existentes, a televisão ainda tem assumido um importante discurso socializador, ditando modos de pensar e agir 

em sociedade. 

TUPI ANTIGO – EXERCÍCIOS E TRADUÇÕES 

Eduardo de Almeida Navarro (USP) edalnava@yahoo.com.br 

 

Apresentaremos as estruturas básicas do tupi antigo, utilizando como suporte as palavras com origem naquela 

língua, presentes no português do Brasil e na toponímia brasileira. Serão propostos exercícios e traduções para fixa-

ção do conhecimento obtido. 

UM ESTUDO DIACRÔNICO DAS ORAÇÕES RELATIVAS 

NAS ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 

Verônica Barçante Machado (UFOP) vero.barcante@gmail.com 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) cleziorob@gmail.com 

 

Esta pesquisa propõe um estudo das variáveis das orações relativas nas atas das reuniões ordinárias da Câmara 

Municipal de Ouro Preto (MG). Essa análise é feita sob uma perspectiva diacrônica, em que são levantados, selecio-
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nados e avaliados dados (relativas) dos séculos XIX, XX e XXI. Especificamente, pretende-se: (i) levantar um histó-

rico evolutivo das relativas a partir da perspectiva diacrônica nas atas da Câmara Municipal de Ouro Preto – MG; (ii) 

investigar se a variante padrão das relativas está sendo, de fato, substituída, através do tempo, pelas variantes não pa-

drão, como apontam os estudos de Tarallo (1985). A análise sociolinguística busca estabelecer a relação entre um 
processo de variação que se dá na língua em um determinado momento (análise sincrônica) com os processos de mu-

dança que estão ocorrendo com a língua no decorrer do tempo (análise diacrônica). Tarallo (1985), através da análise 

de um corpora composto por cartas e peças teatrais de diversas regiões do país que foram escritas entre 1725 e 1880, 

apontou a luta entre três variantes: uma padrão e duas não padrão: a relativa com pronome-lembrete e a cortadora. O 

autor constatou a substituição da estratégia padrão pela cortadora e uma frequência mínima e marginal da estratégia 

resumptiva ou “pronome lembrete”. Das atas das sessões plenárias da CMOP selecionadas para o estudo, serão reti-

radas, quantificadas e analisadas todas as ocorrências de relativas. Durante a análise, será distinguida à qual variante 

as relativas pertencem: variante padrão, cortadora ou pronome-lembrete. Sendo assim, poderemos perceber a evolu-

ção das relativas através do tempo, qual variante está sendo atualmente mais utilizada nos documentos escritos e até 

mesmo prever qual é o provável caminho que as relativas farão nessa possível mudança. 

UM ESTUDO DOS TOPÔNIMOS CATALANOS NO LIVRO DE REGISTRO DE BATIZADOS  

DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS (1837-1838) 

Mayara Aparecida Ribeiro de Almeida (UFG) may_aparecida20@hotmail.com 

Maria Helena de Paula (UFG) 

 

Intencionamos neste trabalho divulgar resultados parciais de nossa pesquisa: “Estudo lexical do Livro de Re-

gistros de Batizados da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus (maio de 1837 a setembro de 1838)”, em desenvolvi-

mento no âmbito do PIBIC-CNPq e vinculada ao projeto “Em busca da memória perdida: estudos sobre a escravidão 

em Goiás” fomentado pela FAPEG e coordenado pela Profª Drª Maria Helena de Paula. Por meio do léxico utilizado 

por uma determinada comunidade linguística é possível descobrir muito da história desse povo, pois como nos asse-

vera Biderman (2001, p. 132): o léxico “pode ser considerado como o tesouro vocabular de uma determinada língua. 

Ele inclui a nomenclatura de todos os conceitos linguísticos e de todos os referentes do mundo físico e do universo 

cultural, criado por todas as culturas humanas atuais e do passado.” Tendo conhecimento disso e com o propósito de 
desvendar um pouco da história do município de Catalão, propomos realizar um estudo lexical do livro supracitado, 

de modo particular, algumas unidades lexicais que nos remontam a realidades toponímicas deste município. Para tan-

to, realizamos a edição semidiplomática do livro de registro conforme ensinado em Megale e Toledo Neto (2005); 

inventariamos as unidades lexicais referentes à toponímia e empreendemos seu estudo mediante as lições da lexico-

logia abordadas por Biderman (2001) e dos estudos toponímicos apresentados por Dick (1990; 1996). Por fim, con-

sultamos obras lexicográficas, tais como, Silva (1813), Moura (2004), Aurélio (2004) e Houaiss (2009) para verifica-

ção e confronto de definições. Ao final deste percurso, tecemos uma análise relacionando os topônimos inventariados 

com a história e cultura desse município. 

UM ESTUDO LEXICAL DA FALA DE OURO PRETO (MG) 

Bianca Rodrigues Pereira (UFOP) bianca_rodrigues_4@hotmail.com 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) cleziorob@gmail.com 

 

Este projeto não trata meramente de uma discussão acadêmica sobre as variações linguísticas. Tratar da língua 

é, também, tratar de um tema político, visto que é impossível desvincular a língua do ser humano que, por sua vez, é 

um animal político. Não se pode negar que existe uma grande influência da língua sobre a visão do mundo daqueles 

que a falam. Da mesma forma, não se pode negar o contrário, ou seja, a influência do meio físico e do contexto cultu-

ral sobre a língua. A partir daí, este estudo tem como objetivo geral: elaborar um estudo lexical de caráter descritivo 

da fala do município de Ouro Preto (MG). Já se constatou com esta pesquisa que, desde a origem do município de 

Ouro Preto, alguns itens nos direcionam a uma reflexão sobre quais fatores teriam influenciado na concretização da 

norma linguística que se apresenta na fala atual dos habitantes. A metodologia deste estudo está fundamentada nos 

pressupostos da geolinguística, método da dialetologia. Esse método permite a reconstituição da história de palavras, 

de suas vias de difusão, de flexões, de agrupamentos sintáticos e de antigas camadas da língua, segundo a repartição 

dos tipos geográficos atuais. Esse resgate torna-se possível por meio da aplicação de um questionário previamente 
elaborado a determinados sujeitos e pela elaboração de cartogramas, onde as respostas são registradas e pelas quais 

poderemos, então, obter o mapeamento das variantes linguísticas, segundo as orientações do Projeto do Atlas Lin-

guístico do Brasil (ALiB). Além do referencial teórico-metodológico da Geolinguística, a partir das obras de Amaral 
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(1976), Coseriu (1979, 1982), Nascentes (1958), complementou-se este estudo com as noções de dialetologia em 

Aguilera (1998, 2005), Cardoso (1996), Cristianini (2007) e Santos (1999). 

UM ESTUDO SOBRE A FILOSOFIA CÍNICO-ESTOICA NAS SÁTIRAS DE HORÁCIO 

Maria Izabel Cavalcante da Silva Albarracin (USP) mizabel@usp.br 

 

As “Sátiras” de Horácio se dividem em dois livros, sendo que o livro primeiro é composto por dez sátiras e o 

livro segundo por oito. A datação dessas composições se baseia em eventos históricos que podem ser identificados 

em seus próprios versos, o que nos permite concluir que o primeiro livro foi escrito aproximadamente em 35 a.C. e o 

segundo livro em 30 a.C. Paul Lejay (1911) define duas vertentes dentro da sátira latina, a saber: a parcela propria-

mente satírica e a parcela cínico-estoica, na qual está situada a obra satírica de Horácio. Não devemos, contudo, bus-

car um vínculo indissolúvel de Horácio com qualquer filosofia, posto que admite que “quot homines, tot sententiae” 

(Sat. II.1, 27), ou seja, que o homem tem livre arbítrio. Não podemos, portanto, dizer que as sátiras de Horácio são 

estoicas, cínicas, epicuristas (ou antiepicuristas). Podemos afirmar que sua obra possui um inegável caráter filosófi-

co-moral, e que nela podemos identificar aspectos da filosofia cínico-estoica. Essa identificação e análise é o objetivo 

deste trabalho. A escola cínica teve início na Grécia antiga com Antístenes, discípulo de Sócrates, mas teve em Dió-
genes de Sínope seu maior representante. Mais tarde deu origem ao estoicismo greco-romano. A proximidade entre o 

cinismo e o estoicismo é tão significativa quanto o que os distancia. Enquanto ambas as filosofias definem o ideal de 

vida livre e modesta como caminho para a felicidade, vivendo-se de modo a alcançar a autossuficiência, a escola cí-

nica nega qualquer espécie de autoridade, ao contrário da escola estoica. Nesse pôster apresentaremos uma breve in-

trodução sobre o cinismo e o estoicismo, trechos das sátiras onde a filosofia cínico-estoica pode ser identificada e sua 

respectiva análise. 

UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE ESCRITA NAS AULAS DO PROJOVEM URBANO 

Raquel Carvalho Soares (UNIGRANRIO) racarso@ibest.com.br 

Cleonice Puggian (UNIGRANRIO) 

 

Qualquer palavra, falada ou escrita com significado, que manifeste a intenção comunicativa do emissor é ca-

racteristicamente um texto, que, em suas funcionalidades, permite o indivíduo realizar o processo interlocucional. Os 
textos estão presentes em diferentes situações comunicativas do cotidiano dos falantes. É por meio da linguagem que 

o indivíduo tem a capacidade de representar o seu pensamento; e, na medida em que adquire conhecimentos históri-

cos ou sociais, aumenta a sua capacidade linguística de interagir e interpretar o que os outros dizem, ou seja, desco-

brir a intenção do falante em uma conversa. Existem fatores que podem contribuir para a construção de sentido ou 

não do texto falado/escrito, tais como: tempo, lugar, circunstâncias, objetivos, intenção, perspectiva, opinião, entre 

outros, aplicados à situação comunicativa em curso. Também existe a possibilidade dos interlocutores se adaptarem 

ou se adequarem aos textos, de acordo com as necessidades no momento da interação. No ProJovem Urbano, uma 

das ferramentas de avaliação do programa, é a produção escrita pelos alunos, individualmente, a cada quinze dias os 

discentes produzem a “síntese integradora” com os conhecimento aprendidos e as suas próprias ideias e experiências 

vivenciadas no período, com a mediação do professor-orientador da turma. 

UM OLHAR SOBRE LEITURA E ESCRITA DE ALUNOS ACADÊMICOS NO CONTEXTO VIRTUAL 

Simone Fernandes do Nascimento Domingos (UNIGRANRIO) simonerio@ig.com.br 

 

O trabalho tem por finalidade analisar o ponto de vista de alunos acadêmicos sobre aspectos da leitura e da 

escrita no contexto virtual. Visando o impacto da língua enquanto discurso e a evolução tecnológica no mundo con-

temporâneo, o trabalho apresenta um desenvolvimento à discussão de alguns conceitos e terminologias sobre texto, 

hipertexto e letramento digital, letramento crítico, rede social. Além disso, serão abordadas algumas das implicações 

do letramento crítico. 
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UMA ABORDAGEM SOCIOFUNCIONAL E COGNITIVA  

DO FUTURO VERBAL EM TEXTOS JORNALÍSTICOS 

Josete Rocha dos Santos (FAETEC) rochajosetefreitas@gmail.com 

 

O atual estudo, pautado em textos jornalísticos (anúncios e editoriais) do português europeu e português brasi-

leiro, séculos XIX e XX, tem por objetivo contribuir para um conhecimento mais amplo da modalidade escrita culta 

do português. Considera-se o caráter cognitivista da língua, reflexo do pensamento de uma coletividade, a fim de cor-

relacionar duas correntes, aparentemente antagônicas: a sociolinguística variacionista (LABOV, 1972, 1994, 1996, 

2003) e o funcionalismo givoniano (GIVÓN, 1979a, 1979b, 1995). O objeto de estudo é o futuro do presente anali-

sado como fenômeno variável em suas três formas: futuro sintético (-RE), forma canônica de futuro; futuro perifrás-

tico (IR + V); e presente, forma não marcada. Exemplificamos: futuro do presente – Reassumirá o seu cargo de ad-

ministrador dos Correios, desta capital, o major Antonio Theodoro da Silva Costa. (Jornal Correio da Manhã, Ano 

II, 1 jul. 1902); futuro perifrástico – O Fluminense vai inaugurar jogos nocturnos também em Campos. (Jornal Ga-

zeta de Notícias, 27 ago. 1930); presente – Realiza-se, amanhã, no Theatro Apollo, a festa artística do actor Luiz Pin-

to. (Jornal Correio da Manhã, 01 out. 1902). Em termos específicos, objetivamos constatar se o desuso da forma ca-
nônica de futuro, já ocorrido na oralidade, conforme estudos anteriores (SANTOS, 1997; POPLACK & TURPIN, 

1999; SANTOS, 2000; GIBBON, 2000/2003; SILVA, 2002; COSTA, 2003; GRYNER, 2003; MALVAR, 2003; 

CALLOU, 2005; OLIVEIRA, 2006; BRAGANÇA, 2008; MIQUELINA, 2008 e MACIEL, 2009), também ocorre, 

em escala menor, na escrita. 

UMA ABORDAGEM SOCIOFUNCIONAL E COGNITIVA  

DO FUTURO VERBAL EM TEXTOS JORNALÍSTICOS 

Josete Rocha dos Santos (FAETEC) rochajosetefreitas@gmail.com 

 

O atual estudo, pautado em textos jornalísticos (anúncios e editoriais) do português europeu e português brasi-

leiro, séculos XIX e XX, tem por objetivo contribuir para um conhecimento mais amplo da modalidade escrita culta 

do português. Considera-se o caráter cognitivista da língua, reflexo do pensamento de uma coletividade, a fim de cor-

relacionar duas correntes, aparentemente antagônicas: a sociolinguística variacionista (LABOV, 1972, 1994, 1996, 
2003) e o funcionalismo givoniano (GIVÓN, 1979a, 1979b, 1995). O objeto de estudo é o futuro do presente anali-

sado como fenômeno variável em suas três formas: futuro sintético (-RE), forma canônica de futuro; futuro perifrás-

tico (IR + V); e presente, forma não marcada. Exemplificamos: futuro do presente – Reassumirá o seu cargo de ad-

ministrador dos Correios, desta capital, o major Antonio Theodoro da Silva Costa. (Jornal Correio da Manhã, Ano 

II, 1 jul. 1902); futuro perifrástico – O Fluminense vai inaugurar jogos nocturnos também em Campos. (Jornal Ga-

zeta de Notícias, 27 ago. 1930); presente – Realiza-se, amanhã, no Theatro Apollo, a festa artística do actor Luiz Pin-

to. (Jornal Correio da Manhã, 01 out. 1902). Em termos específicos, objetivamos constatar se o desuso da forma ca-

nônica de futuro, já ocorrido na oralidade, conforme estudos anteriores (SANTOS, 1997; POPLACK & TURPIN, 

1999; SANTOS, 2000; GIBBON, 2000/2003; SILVA, 2002; COSTA, 2003; GRYNER, 2003; MALVAR, 2003; 

CALLOU, 2005; OLIVEIRA, 2006; BRAGANÇA, 2008; MIQUELINA, 2008 e MACIEL, 2009), também ocorre, 

em escala menor, na escrita. 

UMA ANÁLISE DA LINGUAGEM DOS JOGADORES DO DOTA 

Taís Turaça Arantes (UEMS) taistania@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@hotmail.com 

 

Quando um indivíduo se comunica com o outro sempre há um objetivo de tornar aquele assunto comum a 

quem está interessada a mensagem. Sua fala está inserida em uma língua, como já afirmava Saussure, que é compos-

ta por diversas normas. Nesse sentido, aquele indivíduo que não conhece aquela norma pode ter a sensação de que a 

comunicação daqueles outros indivíduos é algo sem sentido, quando na verdade, o que acontece é que somente aque-

les que pertencem ao grupo é que estão inteirados das expressões utilizadas pelos mesmos. Sendo assim o presente 

trabalho foi realizado com a intenção de analisar a linguagem escrita e oral de dois grupos de jogadores, em rede, de 

Defense of the Ancients: Allstars, ou simplesmente, DotA: Allstars. Com a intenção de explicar o que há por traz de 

cada abreviação e expressão usada pelos jogadores. Ressaltando que a pesquisa foi realizada com dois grupos de 
Campo Grande – MS, divididos em “A” e “B”, e que os integrantes de cada grupo possuem ou estão cursando nível 

superior, trabalham e quase na totalidade eram maiores de idade. O material foi colhido e comparado entre “A” e 
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“B”, a fim de mostrar que mesmo os integrantes não se conhecendo pessoalmente, reconhecem a linguagem utilizada 

em DotA. 

UMA ATITUDE POÉTICA PARA A INTERPRETAÇÃO 

DURANTE AS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS ESCOLARES 

Cinara Monteiro Cortez (PUC/Rio) cinaracortez@hotmail.com 

Maria das Graças Dias Pereira (PUC/Rio) gracap@let.puc-rio.br 

 

O presente trabalho pretende discutir a questão da interpretação, especialmente durante as práticas de letra-

mentos em contexto escolar, reagindo a concepções teóricas que norteiam reflexões que compreendem a linguagem 

ora como um instrumento de representação do mundo, apoiada na herança aristotélica (ARISTÓTELES, 1999; 

LOCKE, 2005; OGDEN & RICHARDS, 1976) ou como uma práxis (RORTY, 1993; WITTGENSTEIN, 1999) e 

também aquelas que se posicionam na tensão entre esses polos (BARTHES, 2002; MARTINS, 2009; SARTRE, 

2004). Considerar cada um desses lados, ou mesmo a tensão entre eles, é importante para os interessados em lingua-

gem. Neste caso, o professor está inserido no cerne dessas discussões, porque a linguagem é instrumento e objeto de 

seu trabalho: é problema, ferramenta e solução; origem, meio e fim. Como pensar a questão da interpretação para as 
práticas pedagógicas, remetendo à discussão sobre os letramentos, usos sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(dentre os quais, os letramentos escolares)? Neste sentido, a proposta deste texto é defender uma atitude mais poética 

para o trabalho da interpretação nas práticas de letramentos em contexto escolar, em uma postura de reação ao texto, 

que envolve a noção de ato de leitura como performance, e não como um exercício de decodificação ou descoberta. 

Essa atitude, que resulta de uma postura em relação à linguagem perante os letramentos escolares, permitiria ao pro-

fessor participar com os alunos de um processo que não é estático, que não se restringe às exigências acadêmicas. 

Sua dinamicidade pode oferecer possibilidades que extravasam os limites da escola, em uma proposta de leitura que 

é contínua, irredutível e inesgotável, pois que se relaciona com a vida em si, já que é a própria vida. 

UMA BREVE TRAJETÓRIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Renata da Silva de Barcellos (NAVE/UNICARIOCA) osbarcellos@ig.com.br 

 

A partir da apresentação e da análise de uma breve trajetória do ensino de língua portuguesa no Brasil (sua 
evolução metodológica e conceitual), pretende-se propor um ensino reflexivo (a partir do uso de recursos tecnológi-

cos, de diferentes linguagens e de conhecimento de mundo). A concepção teórico-metodológica adotada é a socioin-

teracionista, uma vez que o aluno é caracterizado como um sujeito ativo, o texto é o próprio lugar da interação e o 

conhecimento é construído na relação educador-educando-texto. Para isso, o embasamento teórico será os PCN 

(2002) e a teoria de Vygotsky (1994). A metodologia adotada é o resultado de uma experiência com educandos de 

ensino médio da Escola Estadual José Leite Lopes (NAVE) e de ensino superior da UNICARIOCA. 

UMA COMPARAÇÃO DA METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA 

NAS NARRATIVAS DE ROMANCES PÓS-MODERNOS  

E CONTEMPORÂNEOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Roberta Andréa dos Santos Colombo (EMJAL/CODESP) robertas.colombo@hotmail.com 

Cláudia dos Santos Rodrigues (EMJAL/CODESP) 

 

Em um fenômeno pós moderno, obras literárias classificadas como metaficção historiográfica, possuem autor-

reflexividade, referências de personagens e de história. Um dos precursores dos estudos acerca da pós-modernidade 

foi o filósofo francês Jan Baudrillard, conhecido como o teórico do regime dos simulacros. A influência da pós mo-

dernidade na literatura foi e é incontestável, e percebemos essa afirmação através de diversos fenômenos, como por 

exemplo, na metaficção historiográfica. A metaficção é entendida na prosa, mais especificamente nos romances fictí-

cios, em que a história é “recriada” e seu discurso vivido pelos personagens, traz uma concepção de reflexão e ques-

tionamentos. Logo, não há uma verdade absoluta, pois a literatura pós-moderna é uma reinterpretação da própria his-

tória, por isso é ficcional e nos permite um “novo olhar” para um mesmo romance. 
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UMA TEORIA DE CÍRCULOS CONCÊNTRICOS PARA TECNOLOGIA 

Juliano Barcelos Alves (UnB) julianob@uvic.ca 

Juliana Dischke (ESPM) 

 

Há uma disciplina emergente chamada filosofia da tecnologia cujos tópicos de debate ainda são motivo de 

discussão. As deliberações sobre seus temas são construídas a partir de termos como “técnica” e “tecnologia”, termos 

para os quais não existe consenso. Do ponto de vista do usuário temos a tecnologia, e as posturas de tecnofobia e 

tecnofilia; do ponto de vista da tradição filosófica temos a técnica, e à sua volta técnica antiga e técnica moderna, 

quase como sinônimo aparece o termo tecnologia. Nenhuma abordagem é satisfatória: a primeira, pouco elaborada; a 

segunda, prolixa, tomando técnica e tecnologia como sinônimos. Tais termos, sem uma definição clara ou terminolo-

gia acordada, são um problema, cuja solução tem na base uma análise filológica de techne, do grego clássico. A tra-

dução de techne por “técnica”, ainda que encontrada, deve antes ser tomada como galicismo do que como uma boa 

escolha de tradução. Sendo “arte” tradução mais apropriada para techne, também encontrada, e ainda mais difundida 

como tradução em literatura, como no caso do corpus aristotelicum. Para o problema dos termos envolvidos na dis-

cussão sobre tal investigação, a solução proposta é a de uma teoria de círculos concêntricos. Pensando em círculos 
concêntricos temos tecnologia, que é diferente de técnica, no circulo central, e os demais termos definidos por distin-

ção nos satélites. Assim o desenho inicial tem: técnica como um termo único; tecnologia como algo distinto de técni-

ca, embora, é claro, ainda esteja associado –todos esses termos estão associados em algum nível, do contrário não es-

tariam na composição do mesmo mapa; não há espaço para algo como "técnica antiga", esta estaria em direta relação 

com arte, a tradução para techne, e não com "técnica"; e termos como tecnofilia e tecnofobia, próximos de tecnolo-

gia. 

URBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO LINGUÍSTICA NO RECIFE  

DAS TRÊS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 

Isabel Pauline Lima De Brito (IFPE) ipauline_bel@hotmail.com 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) douglastavares@recife.ifpe.edu.br 

 

Este trabalho, focado na relação entre urbanização e a intervenção linguística na cidade do Recife das três 
primeiras décadas do século XX, faz um estudo de documentos históricos que vão desde estatutos de fundação e cri-

ação de instituições educacionais, até cartilhas que eram usadas em cursos de alfabetização para as “Classes Operá-

rias”. Para tanto, tomou-se como referencial teórico Pessoa (2003), Coseriu (1979) e Calvet (2009) para uma melhor 

reflexão do que vem a ser a intervenção linguística, como esta é operada e levada a efeito em uma sociedade e em 

que perspectiva histórica ela pode ser abordada. Ainda, temos Burke (2010) e Burke & Porter (1994) como ponto de 

partida de nossa metodologia de trabalho conhecida como história social das línguas. Também, os estudos de diferen-

tes áreas, os quais abordam e fazem menção aos contextos de natureza tanto histórica, quanto econômica, política e 

social nas três primeiras décadas do século XX. Estes estudos são: Souza Barros (1985), Rodrigues (1997), Moura 

(1991), Hobsbawm (1999), Souto Maior (1988) e Teixeira (2000), cada um tratando da história a partir das suas res-

pectivas e delimitações. Por fim, o trabalho de Xavier et al (1994) para uma reflexão em torno da história da educa-

ção no Brasil, suas diferentes fases e políticas, tanto no âmbito do poder público quanto da iniciativa privada. Assim, 
esta pesquisa, um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em História Social do Português de Pernam-

buco – IFPE – Campus Recife – apresenta-se como mais uma contribuição nos estudos históricos da língua portu-

guesa do Brasil no geral e, particularmente, da língua portuguesa em Pernambuco. 

USO DOS QUADRINHOS PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA: UMA ANÁLISE PRELIMINAR 

Elisângela Leal da Silva Amaral (UEMS) elisilvamaral@hotmail.com.br 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) natanielgomes@hotmail.com 

 

A sede de descobertas e o anseio pelo progresso têm sido um combustível invisível para a movimentação 

constante da ideologia. Ela que, em qualquer circunstância, sob qualquer leitura, constitui o fator direcionador para 

os diversos segmentos da trajetória da vida humana. Incoerentemente, o mesmo homem, por natureza carente de evo-

lução, em uma tentativa ilusória de se manter sujeito da situação, sempre evolucionista, prossegue estabelecendo 

fronteiras no que acredita ser o “novo” e o “velho”. Parece não perceber que os movimentos da história seguem o 
mesmo movimento da roda, e nessa ciranda, não há possibilidade de se localizar o ponto de partida ou o ponto de 

chegada, ou seja, o ponto de partida é o novo que na chegada já se torna velho diante de um novo que surge ao mes-
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mo tempo em que o ciclo se repete. Neste ciclo de contradições, contrariando a figura geométrica, vamos falar de 

quadrinhos. A trajetória das histórias em quadrinhos, à semelhança do ensino de língua portuguesa na escola, enfren-

tou momentos de conflitos pela ideologia excludente que permeia nossa historicidade. Nesse sentido, este trabalho 

pretende sugerir uma reflexão sobre a possibilidade de coexistência entre conhecimentos, métodos e ferramentas que 
se complementem ou que complementem o trabalho com língua materna, sem a obrigatoriedade da exclusão. Desse 

modo, o histórico das histórias em quadrinhos somado à sua realidade atual funciona como motivação para que al-

gumas práticas educacionais possam ser repensadas. 

VALORIZAÇÃO DO ALUNO: 

MINIMIZANDO O PRECONCEITO LINGUÍSTICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Janaina Coutinho Rodrigues (UEMS) janainacoutinhorodrigues@yahoo.com.br 

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) chaves.adri@hotmail.com 

 

Este artigo tem como principal objetivo, conscientizar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que 

a noção de “certo” e “errado” das suas produções escritas é relativa, pois depende do gênero textual no qual esteja in-

serido. Através da produção de textos na Educação de Jovens e Adultos inicial, com os gêneros MSN, e Exame Na-
cional de Ensino Médio (ENEM), busca-se ensinar aos alunos a importância de conhecerem as diversas estruturas 

textuais observando suas especificidades e conscientizando-os sobre a importância de adequá-las aos diferentes con-

textos linguísticos e gêneros textuais. Buscou-se contribuir para a valorização das variedades linguísticas populares e 

as de prestigio, conscientizando-os sobre questões como, preconceito linguístico, identidade, inclusão e exclusão so-

ciais, que envolvem a diversidade linguística, para que possam exercer plenamente sua cidadania. 

VERBOS DE AÇÃO RESULTATIVA EM CONTEXTO DE USO 

Bárbara Bremenkamp Brum (UFES) barbarabbrum@hotmail.com 

Lúcia Helena Peyroton da Rocha (UFES) lhpr@terra.com.br 

Carmelita Minélio da Silva Amorim (UFES) carmel_msa@yahoo.com.br 

 

Este trabalho é parte de um estudo que estamos desenvolvendo no Núcleo de Pesquisas em Linguagens, na 

Universidade Federal do Espírito Santo, sob a orientação da Professora Doutora Lúcia Helena Peyroton da Rocha e 
pretende dar continuidade ao subprojeto anterior intitulado “Descrição de verbos de ação resultativa”. Cano Aguilar 

(1981) classifica os verbos de ação resultativa como sendo verbos típicos de ação acompanhados por um objeto sin-

tático que é resultado dessa ação. Este trabalho pretende descrever e analisar esses verbos a partir de ocorrências de 

usos efetivos na língua, elencar suas características sintático-semânticas, com vistas a uma compreensão melhor do 

funcionamento desses verbos nos textos que circulam socialmente. Para tanto, recorremos às abordagens de Chafe 

(1979), de Borba (1996) e a de Hopper e Thompson (1980). As gramáticas tradicionais limitam o estudo do verbo a 

uma classificação de tempos, modos, vozes e pessoas, não contemplando outros aspectos que o envolvem. Em nossa 

proposta consideramos o papel que o verbo desempenha na sentença, no discurso e na comunicação de modo geral. 

Realizamos a coleta dos verbos “fazer”, “construir”, “provocar”, “acarretar”, “organizar” e “imaginar” por meio de 

ferramenta digital, que nos permite encontrar textos em suas múltiplas realizações no universo comunicativo. 

VERBOS DE MOVIMENTO: REPRESENTAÇÃO LÉXICO-CONCEPTUAL 

Ilson Rodrigues da Silva Júnior (UFSC) irsjr@yahoo.com.br 

 

Nesse trabalho, far-se-á um estudo descritivo do comportamento semântico dos verbos de movimento a partir 

da categorização estabelecida por Jackendoff (1983, 1990), Levin (1993) e Talmy (2000). Embora esses autores con-

cordem que a semântica determina o comportamento do verbo e como o movimento é lexicalizado, divergem quanto 

ao número de classes de verbos de movimento e suas subclassificações. Uma característica da maioria dos verbos de 

movimento é apresentar um coe vento associado, isto é, ou o modo ou a trajetória é fundida à noção de movimento. 

O verbo dançar, por exemplo, funde um movimento (a figura realiza um movimento do corpo) ao modo como se rea-

liza esse movimento. O verbo subir funde a noção de movimento (a figura realiza um movimento do corpo) à trajetó-

ria especificada pelo fundo. Há uma predominância em categorizar os verbos de movimento nessas duas classes es-

pecificas de modo excludente, isto é, ou o verbo pertence a uma classe ou outra. Contudo, há verbos que apresentam 

uma polissemia quanto à possibilidade de ora representar a noção de movimento e modo e ora de movimento e traje-
to como o verbo correr. Neste trabalho, defende-se a ideia que, em vez de categorias estanques a classificação dos 
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verbos de movimento pode ser representada em um gradiente continuo em relação à fusão de um coe vento e que a 

estrutura léxico conceptual do léxico gerativo (PUSTEJOVSKY, 1995) pode representar essas alternâncias de senti-

do. 

VERBOS RELACIONAIS: UMA ANÁLISE SEMÂNTICA 

Bruna Gois Pavão (UFRJ) brunagois@yahoo.com.br 

Marcia dos Santos Machado Vieira (UFRJ) 

 

Objetiva-se realizar uma análise dos verbos relacionais quanto à sua semântica, ou seja, os sentidos que cada 

um pode assumir em uma oração, buscando, assim, identificar questões relativas às diferenças de significado existen-

tes entre eles, a fim de comprovar seu papel na predicação. Pretende-se responder a questões como: (i) os verbos re-

lacionais servem apenas para ligar o predicativo ao sujeito?; (ii) quais as contribuições semânticas desses verbos para 

a predicação?; (iii) ocorrem alterações de sentido quando se troca um verbo relacional por outro na oração?; (iv) que 

verbos têm sido utilizados com tal funcionalidade atualmente?; (v) o verbo SER sempre indica permanência e ES-

TAR, transitoriedade? Para tanto, conta-se com ocorrências de ser e estar coletadas em textos orais e escritos, além 

de outros verbos relacionais menos prototípicos (como virar, andar e viver), orientações teórico-metodológicas e des-
critivas referentes à tipologia dos verbos e ao estudo dos verbos relacionais (TRAVAGLIA, 1991; 2003), ao processo 

de gramaticalização e, mais especificamente, à investigação do processo de auxiliarização (HOPPER, 1991; HEINE, 

1993), ao estatuto de verbo cópula suporte em S. Dik (1997), à concepção de categorização radial de formas linguís-

ticas em Taylor (1995) e à multifuncionalidade verbal em Machado Vieira (2008). 

VEREDAS INSÓLITAS EM O GATO E O ESCURO, DE MIA COUTO: 

TRÂNSITOS ENTRE O CLARO E O ESCURO 

Luciana Morais da Silva (UERJ) luciana.silva.235@gmail.com 

Flavio García de Almeida (UERJ) flavgarc@gmail.com 

 

A personagem Pintalgatinho é um ser corajoso e, poder-se-ia dizer, aventureiro. Ele busca descobrir o outro 

lado, as faces e fazes do escuro, portanto, esquecendo-se dos ensinamentos de sua mãe. Assim, a narrativa O gato e o 

escuro, do escritor moçambicano Mia Couto, revela muito das decisões infantis, mas também discute os caminhos 
trilhados quotidianamente pelo jovem gatinho. Frente a momentos difíceis e conflitos pessoais pode-se perceber o 

modo como faz-se a integração entre uma família e a escuridão. É óbvio que a escuridão permite que se desvendem 

os topoi mais particulares de narrativas que se nutrem de fenômenos insólitos, onde as personagens se resignam dian-

te de seus medos, temendo enfrentar suas dificuldades, ainda que tenham que fazê-lo. Nesse sentido, o jovem gatinho 

ao ir de encontro aos ensinamentos de sua mãe apresenta metamorfoses, as quais modificam todo o universo de sig-

nificação que está a sua volta. Entretanto, pode-se notar que é através da linguagem, que se observam as maiores 

transformações, pois o medo da mudança passa-se a transformação de espaços, em que o jovem deixa-se refugiar na 

escuridão suplantando o medo e mesmo dividindo com o que lhe causa espanto sua própria mãe. A partir desses múl-

tiplos efeitos presentes na narrativa miacoutiana, depreende-se as circunstâncias que envolvem o gato e a escuridão, 

indicando a metamorfose e as leituras a partir do contato do eu (gatinho) com o outro (escuridão). Ao invés de gran-

des dificuldades, engendram-se profundas transformações na continuidade da ação narrativa, em que mesclam-se o 
sólito e o insólito e mesmo as imagens de claridade e da escuridão. 

“VIDAS DESPERDIÇADAS”: 

UM ESTUDO COMPARATIVO DOS PERFIS DE CAROLINA MARIA DE JESUS E ESTAMIRA 

Laurides Lescano Antunes de Aquino (UNIGRANRIO) laurides@pr3.ufrj.br 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO) professorifrazao@uol.com.br 

 

O objetivo desta pesquisa é reavivar a memória de uma mulher negra, pobre, moradora de favela e escritora, 

que sustentou seus filhos catando papel e, certa vez, achando no lixo um caderno velho resolveu colocar nele a histó-

ria de sua vida, sob forma de diário. Carolina Maria de Jesus conheceu o mundo das letras e dos livros; publicou 

Quarto de Despejo em 1960. Mais tarde tornou-se protagonista de seu próprio livro, que inspirou o filme Despertar 

de um Sonho. Sua obra foi traduzida para 29 idiomas e serviu de motivação para letras de músicas de vários compo-

sitores. Nascida em 1914, em Minas Gerais, seu aprendizado ocorreu de forma bem informal, através de papéis e fo-
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lhas encontrados pelas ruas. Em São Paulo, além de Quarto de Despejo, encontrou em outros contos a maneira de 

contestar as condições, as desigualdades e o preconceito sociais sofridos pela sua classe e pelos moradores da perife-

ria. Publicou ainda, Pedaços de Fome, Provérbios, Casa de Alvenaria e Diário de Bitita que serviram de denúncia 

contra os problemas existentes nas grandes metrópoles. Sua obra tornou-se referência para os estudos culturais e lite-
rários, pela representatividade da literatura afro-brasileira. Algumas de suas anotações foram lançadas em livros 

franceses e espanhóis. Foi incluída na Antologia de Escritoras Negras, publicada em 1980, em Nova Iorque. Seu 

nome também consta do Dicionário Mundial de Mulheres Notáveis, em Lisboa, reconhecida mundialmente pelo su-

cesso obtido através de seu trabalho. Devido às inesperadas alterações no seu padrão de vida, passou a desempenhar 

outros papéis nunca exercidos anteriormente, com os quais não soube lidar, vivendo humildemente. Morreu em 

1977, ano em que entregou suas memórias biográficas a editores estrangeiros. 

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS EM ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS: 

REFLEXÕES SOBRE PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Herika Giselle de Aquino e Silva Martins (UEG) herikaakino@hotmail.com 

 

Este trabalho visa apresentar as experiências de uma professora de educação básica como supervisora do sub-

projeto de letras: português/inglês do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universi-

dade Estadual de Goiás. Esse subprojeto tem como objetivo preparar os acadêmicos dessa licenciatura para atividade 

docente e contribuir para os avanços na qualidade de ensino na educação básica. Para execução do subprojeto, de-

senvolveram-se estudos teóricos sobre o ensino de língua portuguesa que tiveram como ponto de partida a leitura e 

discussão dos PCN (1998) e gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008). Paralelamente, os alunos bolsistas realizaram, 

na escola campo, as etapas de observação, docência participativa, bem como, o envolvimento nas atividades de pla-

nejamento, produção de materiais didáticos, regência, com o intuito de desenvolver a competência comunicativa, en-

quanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem. Os resultados parciais apontam que o trabalho desenvol-

vido na escola-campo, em parceria com os aluno-bolsistas, possibilitou aos acadêmicos a compreensão da estrutura e 

do funcionamento de uma escola pública. Além disso, o subprojeto permitiu a entrada do aluno-bolsista na escola-

campo e em sala de aula, de forma a contribuir com sua formação inicial, possibilitando-lhe a oportunidade de com-
preender e usar os gêneros textuais como unidade de ensino da língua portuguesa. 

WALY SALOMÃO: ARTE CONTRACULTURAL NO BRASIL MILITAR 

Gilson Souza da Silva (UEFS) gil.sdsilva@gmail.com 

Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) 

 

O projeto de modernidade formulado no século VIII pelos filósofos do Iluminismo consistiu em esforços que 

visavam a desenvolver tanto a ciência objetiva, a moralidade universal e a lei, quanto à arte autônoma, conforme sua 

lógica interna. Neste sentido, os movimentos artísticos e intelectuais de oposição à ditadura se engajavam e organi-

zavam, peculiarmente, numa espécie de recrutamento cultural diretamente relacionada com as formas da militância 

política. Para Hollanda (1992), “é um momento muito rico para jovens, estudantes e artistas, um momento de recusa 

e invenção. Começam ali várias experimentações contra o sistema, que impunha normas rígidas para se viver”. Na 
década de 70, Wally Salomão entre outros poetas lançaram a única edição de Navilouca, revista de poesia que ficou 

como um marco da produção contracultural da época. 

YLÊ AIÊ ORUM UBUNTU: BEBENDO DAS FONTES DA AFRICANIDADE 

Jose Geraldo da Rocha (UNIGRANRIO) rochageraldo@hotmail.com 

Cristina da Conceição Silva (UNIGRANRIO) 

Gabriela Girão de Albuquerque (UNIGRANRIO) 

 

África, berço da humanidade. Os estudos recentes têm demonstrado a relevância do continente africano na 

formação da humanidade. Não só é a África berço da humanidade, mas para muitos países e até mesmo continentes 

inteiros, ela representa uma fonte inesgotável de onde é possível e necessário beber. No caso particular do Brasil, a 

sede do povo brasileiro não consegue desvincular a trajetória do país, das raízes da África. Beber dessa fonte em suas 

múltiplas dimensões e nos seus variados sentidos e significados e afirmar a própria identidade de nação. Beber das 
águas que nascem das fontes africanas é alimentar e regar um conjunto de valores que subjaz na raiz da formação de 
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nossa gente. Alguns termos das línguas africanas, vez por outra são inseridos na cotidianidade da vida em função do 

cordão umbilical que garante a conectividade entre Brasil e África. São termos carregados de significados, muitas 

vezes uma verdadeira filosofia 
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