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APRESENTAÇÃO 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o prazer de apresentar-lhe este número 
02 do volume XXII dos Cadernos do CNLF, com os resumos dos trabalhos que serão apresentados no XXII 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia do dia 29 a 31 de agosto ao deste ano de 2018, a ser realizado no 
Campus Tijuca da Universidade Veiga de Almeida. 

Alertamos que a versão eletrônica é mais completa do que a versão impressa porque alguns trabalhos fo-
ram incluídos depois que os originais da versão impressa já haviam sido enviados para a reprografia e que dis-
pensa o índice, porque a busca eletrônica é mais rápida do que a que se faria com a consulta ao índice. 

Na história das locações deste Congresso, vale lembrar que ele nasceu em 1997, na Faculdade de Forma-
ção de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (São Gonçalo – RJ). Sua segunda edição ocor-
reu na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ) e, depois disso, 
quinze edições consecutivas foram realizadas no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro – RJ). Por causa disso, muitos participantes frequentes deste Congresso já o consideravam um 
evento da UERJ, supondo que o CiFEFiL fosse um órgão ou setor daquela instituição. 

Somente a partir de 2014 é que ele se realiza fora do âmbito das instituições públicas de ensino superior 
do Rio de Janeiro, com a adesão da Universidade Estácio de Sá, que gentilmente nos acolheu desde o início da-
quele ano, quando ali realizamos o VI Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, pelo que agra-
decemos penhoradamente. 

Também em 2014 recomeçamos nossas atividades acadêmicas na Veiga de Almeida, com a IX Jornada 
Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa, visto que foi aqui que começaram os primeiros even-
tos organizados pelo CiFEFiL, quando seu fundador, Emanuel Macedo Tavares era professor de Filologia Ro-
mânica nesta instituição. 

Neste ano de 2018, retornamos ao Instituto de Letras da UERJ e esperamos retribuir com um evento de 
alto nível, o XXII CNLF. 

Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores, estamos editando, simultaneamente, o livro de Mini-
cursos e o livro de Programação em três suportes, para conforto dos congressistas: em suporte virtual, na página 
do Congresso (http://www.filologia.org.br/xxii_cnlf); em suporte digital, no Almanaque CiFEFiL 2018 (DVD) e 
em suporte impresso, neste número 02 do volume XXII dos Cadernos do CNLF. 

Os congressistas inscritos nos Minicursos poderão adquirir um exemplar impresso do livro de Minicursos, 
sendo possível também adquirir a versão digital, que também comporá o Almanaque CiFEFiL 2018. 

O Almanaque CiFEFiL 2018 já traz publicados, além deste livro de Resumos, o livro de Minicursos e o 
livro de Programação, os quarenta e cinco textos completos deste XXII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA 

E FILOLOGIA, entregues até então, para que os congressistas interessados possam levar consigo a edição de seu 
texto, não precisando esperar até o final ano, assim como de toda a produção do CiFEFiL nos anos anteriores. 

A programação foi publicada em caderno impresso separado, para se tornar mais facilmente consultável 
durante o evento, assim como o Livro de Resumos. 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e sua Diretoria lhe desejam uma boa pro-
gramação durante esta rica semana de convívio acadêmico. 

 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018. 
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A ABORDAGEM DA VARIAÇÃO SINTÁTICA NO LIVRO DIDÁTICO 

Gabriela Barreto de Oliveira (UFF) 
gabrielaboliveira@hotmail.com 

Edila Vianna da Silva (UFF) 
edilavianna@gmail.com 

 

Objetiva-se neste trabalho investigar o tratamento dado à variação sintática no livro didático. A pesquisa 
consistiu na apreciação dos compêndios didáticos de preferência dos docentes no Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD). As propostas de trabalho desses manuais foram analisadas para verificar se refletem o 
resultado dos modernos estudos linguísticos, no que se refere à variação, proporcionando assim um ensino mais 
rico da língua materna. No entanto, no que tange à variação sintática, especificamente, constatou-se que as 
coleções analisadas ainda a tratam de modo superficial. Os exercícios propostos restringem-se, na maioria das 
vezes, à identificação das variedades linguísticas empregadas e à transferência das estruturas para a variedade 
padrão. Os manuais não provocam questionamentos sobre a adequação do emprego de quaisquer das variedades 
em uso, de modo que o trabalho com a variação linguística fica empobrecido e pouco contribui para o 
desenvolvimento da competência discursiva do educando. É imprescindível que se levem em consideração os 
estudos sociolinguísticos que mostram a existência de variantes de fatos sintáticos, já largamente empregadas no 
português do Brasil. Vale ressaltar que o livro didático é um instrumento importante no processo de 
ensino/aprendizagem e, sem dúvida, é um dos materiais didáticos mais presente nas salas de aulas, devido à 
distribuição de obras didáticas aos alunos da rede pública de ensino brasileira através do PNLD. Portanto, os 
materiais didáticos devem ser elaborados de forma a ampliar a competência linguística dos alunos, conforme 
preconizam os PCNs. 

Palavras-chave: Sociolinguística. Variação sintática. Livro didático. 

 
A ARGUMENTATIVIDADE: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS 

Charleston de Carvalho Chaves (UFRJ) 
charlestonchaves.edu@gmail.com 

 

Ao pensarmos em produção de textos, temos de reconhecer que fica evidente a necessidade de que o pro-
duto textual esteja adequado às intencionalidades discursivas. Todo texto dispõe de aspectos de argumentativi-
dade, porque o enunciador faz uso de recursos para persuadir o enunciatário. Nosso trabalho colocará em evi-
dência que estratégias discursivas foram utilizadas (argumento de autoridade, uso de operadores argumentativos, 
desqualificação dos sujeitos...) nos textos selecionados que vão desde textos jornalísticos até redações do Enem. 

Palavras-chave: Argumentatividade.Textos.Estratégias discursivas. 

 

A CAMINHO DA ESSÊNCIA: A ASCESE, SEGUNDO O NEO-PITAGORISMO 

Bárbara Perez (UFRJ) 
barbaraperez9@gmail.com 

Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFFRJ) 
 

Dario Vellozo, poeta e pensador simbolista do final do século XIX e início do XX, além de ter participa-
do ativamente da edição de diversas revistas simbolistas, como uma das mais importantes delas, “O Cenáculo”, 
também fundou o Instituto Neo-Pitagórico, dedicando parte de sua obra à explanação de sua doutrina: o neo-
pitagorismo. Em 1969, por ocasião do centenário de nascimento de Vellozo, o instituto compilou todos os vinte e 
um livros do autor em uma antologia de três volumes. O objeto do presente estudo encontra-se no primeiro livro 
do primeiro volume dessa coletânea: Hôrto de Lisis. Hôrto de Lisis é um livro que figura fortemente as ideias 
neo-pitagóricas. A obra inicia-se com uma proposta de tradução, do próprio autor, para os “Versos de ouro”, ti-
dos como o resumo da doutrina de Pitágoras, segundo seu discípulo Lisis. Esses versos são tidos como o manual 
ascético pitagórico, contendo o passo a passo, da preparação, passando pela purificação, para atingir-se a perfei-
ção. A partir desses versos, Vellozo escreve “Ramo de ouro”, subtitulado “Estâncias ao Peregrino Efêmero”, em 
que o autor descreve a chegada de Ahasverus, o judeu peregrino, à “essência”, construindo um manual ascético 
de práticas bem definidas: o caminho da perfeição. “Ramo de ouro” em muito se aproxima dos “Versos de ou-
ro”, porém não como uma tentativa de imitação ou emulação, mas sim como uma revisão, uma atualização dos 
princípios de Pitágoras. Assim, o objetivo do presente trabalho encontra-se em explanar, com base em “Ramo de 
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ouro”, a doutrina ascética do neo-pitagorismo. Para tanto, pretende-se analisar os pontos de contato entre esse 
poema e a tradução de Vellozo dos pitagóricos “Versos de ouro”, apontando assim, para a releitura do pitagoris-
mo feita pelo simbolista que o levou a chamar sua própria doutrina de “neo-pitagorismo”. 

Palavras-chave: Ascese. Mística. Neo-pitagorismo. Simbolismo. 

 

A CONSTITUIÇÃO DO RECONHECIMENTO COMUNITÁRIO NAS COMUNIDADES TRADICIO-
NAIS PESQUEIRAS CABISTAS POR MEIO DE PARTICULARIDADES SIMBÓLICAS 

Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 
manuelacmanhaes@hotmail.com 

 

O trabalho analisa como as identidades são construídas por meio da herança cultural intermediada pela 
narrativa, em um processo permanente de transmissão cultural e de participação dos indivíduos nas atividades 
cotidianas de extração marinha da Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro. Com destaque das atividades, 
tais como pesca da anchova, da lula, do camarão e extração de mariscos como meio de fortalecimento da identi-
dade social. Para melhor compreensão fundamenta-se a partir de três eixos norteadores: (1) identidade cultural, 
memória coletiva e pertencimento; (2) como as relações simbólicas geradas nas relações objetivas entre pescador 
e peixe/lula/camarão ou extrator e marisco favorece ou não a reprodução da identidade social, e, por último, (3) 
narrativa e história oral como meio de socialização e resgate da identidade dos membros da comunidade. Assim 
o objetivo é analisar a identidade como processo, a percepção da realidade cultural, a transmissão de modos 
apreendidos, as relações simbólicas e principalmente a valorização cultural além de nortear a importância da au-
toidentificação para que haja reconhecimento desta comunidade como comunidade tradicional e assim possibili-
tar a reflexão da justiça territorial, ambiental e social. 

 

A CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO LINGUÍSTICO: 
A SALA DE AULA COMO DIMENSÃO DE REALIDADE 

Alexandre Batista da Silva (CUGB) 
ale-batista@ig.com.br 

 

Este trabalho busca compreender como o significado linguístico é construído em situações reais de 
comunicação. O conceito de intersubjetividade referencial postula a necessidade de os interactantes estarem 
visualizando um mesmo objeto posto num dado contexto de comunicação. Esta visualização estabelece as 
condições de validação do objeto foco da atenção e a construção negociada de significados. Além disso, essa 
construção de significados é normatizada e sempre situada. Todavia, é comum que aconteçam mismatches de 
enquadramentos referenciais, ou seja, desencontros que acontecem porque a construção de significados nunca se 
dá apartada das experiências que constituem os sujeitos, o que torna possível diferentes enquadramentos 
epistêmicos, em que aquilo que é posto para a visualização pode ser conceptualizado como objetos diferentes 
para cada um dos interactantes. Discutirei aspectos dessa construção a partir da observação das escolhas lexicais 
com vistas à construção da progressão textual em redação escolar de estudantes de Ensino Médio de escola 
privada de Volta Redonda. 

Palavras-chave: Interactantes. Intersubjetividade. Significado linguístico. 

 

A CRÍTICA GENÉTICA NO PROCESSO CRIATIVO DE FERREIRA GULLAR 

Cláudia Gomes de Albuquerque Hauly (UEL) 
haulyclaudia@hotmail.com   

Edina Regina Pugas Panichi (UEL) 
edinapanichi@sercomtel.com.br  

 
 
A Crítica Genética analisa a obra a partir de sua criação e sua finalidade é elucidar as pistas deixadas pe-

los seus criadores. Deste modo, o papel do geneticista não é apenas descrever, mas em posse das informações, 
estabelecer relações para novas descobertas do seu objeto de estudo. Partindo do pressuposto que o texto não 
nasce pronto, a Crítica Genética vem contribuir para elucidar o processo criativo de uma obra, até então preser-
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vados pelo autor. A finalidade deste trabalho é desvendar como acontecem os movimentos de criação do poeta 
modernista e crítico de arte Ferreira Gullar, analisando um fragmento do texto “Nasce um poema”. 

Palavras-chave: Poema. Crítica Genética. Ferreira Gullar.  

 

A DESVITIMIZAÇÃO NO DOCUMENTÁRIO DE EDUARDO COUTINHO 

Guilherme Veiga Rodrigues de Mendonça (UNIGRANRIO) 
Anna Paula Soares Lemos (UNIGRANRIO) 

anna.lemos@unigranrio.edu.br 

 
Uma das características mais marcantes dos documentários de Eduardo Coutinho é o modo como o dire-

tor consegue fazer com que seus personagens falem espontâneamente diante da câmera, permitindo que, através 
de perguntas curtas e abertas, eles tenham a liberdade de se expressar como quiserem. As entrevistas, ao estilo de 
conversas, possuem vitalidade e espontaneidade. Características que ajudam Coutinho a chegar em seu objetivo 
principal: falar dos marginalizados sem vitimizá-los. Em Seis dias em Ouricuri, seu primeiro documentário, Cou-
tinho desenvolve temas que viriam a ser centrais em seus futuros trabalhos, como o interesse pela vida particular 
dos considerados excluídos e a disposição de deixar que eles falem, sem que esta fala se encaixe em qualquer 
perspectiva pré concebida de vitimização. Seis dias em Ouricuri, Cabra Marcado para morrer e Boca de lixo, se-
rão analisados nesta comunicação. 
 

ADVOGANDO PELOS BÓRGIAS 

J. J. Khalil 
orfeuest@gmail.com 

 

Um singelo opúsculo que pretende dirimir a injusta alcunha atribuída aos Bórgias, pautando-se na breve 
exposição do mau caratismo de tantas outras famílias do Renascimento. A justificativa de que pessoas fiéis a 
uma família são capazes de fazer o que é necessário, embora o feito cause ojeriza por parte de quem não com-
pactua com tão horrendo cenário. Lucrécia Bórgia era uma amante das artes e, no tocante, a arte literária. Além 
disso, ela financiou a reprodução de milhares de exemplares da gramática acerca de línguas oriundas do latim! 
Em suma: LucreciaBórgia foi um “farol de Alexandria” por ter apoiado as artes e as primeiras gramáticas latinas 
após o advento de Gutemberg. A “imaturidade” do Direto romano e a necessidade de anular a si mesmo por uma 
causa maior são atenuantes para a Dinastia Bórgia que, se comparada às famílias mais poderosas da atualidade, 
faz deles ovelhas e não lobos quiçá lobos em meio a lobos muito mais predadores! 

Palavras-chave: Bórgia. Crítica. Renascimento. História. Rockfeller. Rothschild. 

 

A FILOLOGIA E A TEORIA DOS CAMPOS LEXICAIS 

Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 

A Lexicologia é um ramo dos estudos filológicos que vem crescendo a cada dia. Pouco a pouco, os estu-
dos que eram basicamente lexicográficos vão se expandindo e partindo para questões lexicológicas mais abran-
gentes. Dentre as diversas possibilidades de estudos, a teoria dos campos lexicais propõe uma estruturação das 
lexias a partir de uma organização lógica e coerente, defendida por teóricos como Horst Geckler (1976), Stephen 
Ulmann (1970), Mario Vilela (1994/1995) e, principalmente, Eugenio Coseriu (1977/1987). O objetivo desta 
mesa é o de demonstrar a possibilidade de se realizar um estudo lexical a partir da teoria de estruturação dos 
campos lexicais, apresentando essa perspectiva teórica e exemplificando a mesma, a partir de diversas pesquisas 
que vêm sendo realizadas nessa perspectiva. Dessa forma, poder-se-á demonstrar o quanto a estruturação em 
campos lexicais se torna coerente e profícua para um resgate linguístico, cultural e histórico de um povo do que 
apenas uma mera organização alfabética das lexias.  
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A FILOLOGIA E AS CIÊNCIAS DO LÉXICO 

Celina Marcia de Souza Abbade (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 

Desde a Antiguidade grega, pelo menos, já existia a preocupação em preservar a história da humanidade a 
partir de seus escritos. A Filologia, enquanto ciência, desde o século XIX, busca entender e preservar o maior pa-
trimônio de um povo: a sua língua. O estudo da língua de um povo é inevitavelmente um mergulho na história e 
cultura desse povo. Se pensarmos na Filologia em seu sentido amplo, ou seja, como a ciência que estuda a língua 
em toda a sua amplitude, poderemos constatar que qualquer estudo que aborde a língua, seja ele, no âmbito da 
língua realizada, seja na língua documentada, entrará com direito nas ciências filológicas. Os estudos linguísticos 
se desenvolveram sob diversas perspectivas e a Filologia foi se desmembrando ao longo do tempo em diversas 
outras ciências, que são, a bem dizer, filológicas. Uma delas são as Ciências do Léxico, deixadas por muito tem-
po em segundo plano pelos estudos gramaticais. Sabemos que as preocupações iniciais acerca da linguagem fo-
ram direcionadas aos estudos gramaticais, na busca de se entender como a língua se estrutura. Se desenvolveram 
os campos da fonética, morfologia, sintaxe. O campo do léxico foi deixado de lado, limitando-se os estudiosos a 
realizarem o levantamento das palavras existentes na língua. Isso poderia ser explicado pelo fato de que, se po-
demos encontrar limites nos sistemas fonológicos ou gramaticais, estabelecer um sistema lexical, devido ao seu 
caráter empírico, é algo que pode parecer sempre impreciso e inconcluso. No entanto, ainda que não se possa es-
tabelecer todo o léxico de uma língua, podemos começar modestamente por estabelecer sistemas parciais que 
poderão ser organizados posteriormente em outros sistemas mais complexos. A proposta aqui é a de apresentar 
algumas das diversas possibilidades de estudos lexicais, tentando demonstrar a grande importância das Ciências 
do Léxico para o estudo da Filologia. 

 

A FILOLOGIA E O ESTUDO HISTÓRICO DAS LÍNGUAS ROMÂNICAS 
 

Eliana Correia Brandão Gonçalves (UFBA) 
elianabrand7@gmail.com 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar breves reflexões sobre a importância da Filologia para o 
desenvolvimento de pesquisas linguísticas, no âmbito histórico-diacrônico, destacando a práxis filológica como 
meio para constituição de corpus linguístico para o estudo crítico, investigativo e histórico das línguas români-
cas. Vale ressaltar que a Filologia é uma disciplina com enfoque histórico, cultural e memorialista, que promove 
uma articulação dialógica com a Linguística Histórica, a Paleografia e outras áreas do saber, utilizando-se tam-
bém da língua como um meio para desenvolver o estudo, a análise, a interpretação e a restituição de seu objeto 
de estudo, o texto. Assim, o trabalho de mediação do editor é crucial para o desenvolvimento de uma análise 
mais consistente de dados da história e da memória da língua alicerçadas no texto. Dessa forma, a partir das con-
siderações apresentadas por Cano Aguilar (2000), Pons Rodríguez (2006), Mattos e Silva (2008), Maia (2012), 
Bassetto (2005), Ilari (2018), entre outros teóricos, enfatizaremos a relevância de uma base filológica consistente 
para o pesquisador que pretenda tomar por base os textos, levando-o a refletir sobre a importância das edições 
com um cuidado filológico para o estudo histórico das línguas românicas. 

Palavras-chave: Filologia. Línguas românicas.Linguística Histórica. História das línguas. 

 

A FORMAÇÃO DE COMUNIDADES DE PRÁTICA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
DOCENTE DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 

Elaine Cristina Medeiros Frossard (UESC) 
ecmfrossard@gmail.com 

 
Este trabalho buscou investigar a construção da identidade profissional de professores em serviço matri-

culados em um curso de licenciatura em língua inglesa oferecido pelo Plano Nacional de Formação de Professo-
res (PARFOR). Esta pesquisa baseia-se, fundamentalmente, nos postulados de Wenger (1998) acerca de comu-
nidades de prática, assim como nas contribuições de Castañeda (2011) e Miller (2008) sobre identidade docente. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativista, que contou com os seguintes instrumentos de pesquisa: 
atividade de reflexão, narrativa e questionário. Os resultados demonstram que os sujeitos da pesquisa construí-
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ram comunidades de prática, e essas comunidades foram determinantes para a composição de suas identidades 
como professores de língua inglesa. 

Palavras-chave: Professor de Língua Inglesa; Comunidade de Prática; Identidade. 

 

A HISTÓRIA DA LITERATURA CONTADA E RECONTADA: COMO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
DO CAP-UNIGRANRIO “LERAM” JOÃO DO RIO E OLAVO BILAC? 

Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) 
jacapili.jl@gmail.com 

Jéssica Carvalho da Silva (UNIGRANRIO) 
Annelyse Guedes Ramos (UNIGRANRIO) 

Larissa Lima (UNIGRANRIO) 

 

Este trabalho é reflexo de pesquisas sobre a Literatura e a História a partir das análises de algumas obras 
de João do Rio e Olavo Bilac durante os primeiros anos do século XX. Nesta etapa, além de observamos as ques-
tões levantadas pelos autores e suas reflexões sobre a cidade do Rio de janeiro, evidenciamos como alunos do 
Ensino Médio do CAP-UNIGRANRIO, na sede Duque de Caxias, apreenderam as categorias levantadas por tais 
autores a partir de Oficinas de leitura e escrita ministradas para eles. Nossa intenção é compreender a História da 
Literatura como possibilidade de entendimento da História da Cidade e suas principais indagações. 

 

A IDENTIDADE DO PROFESSOR DE INGLÊS: NARRATIVAS, 
DISCURSOS E CRENÇAS SOBRE ENSINAR INGLÊS NO TOCANTINS 

Patricia Luciano de Farias Teixeira (UFT) 
patylft@gmail.com 

Selma Maria Abdalla Dias Barbosa (UFT) 

 

Este estudo, que é um recorte de minha dissertação de mestrado, traz resultados de uma pesquisa realiza-
da com três professoras de Língua Inglesa do Estado do Tocantins, e teve, por objetivo, investigar suas identida-
des de professora, baseadas em suas crenças e discursos presentes em suas narrativas sobre ensinar inglês. A 
pesquisa é de cunho etnográfico, qualitativa e interpretativista dos dados, coletados através de narrativas autobi-
ográficas e questionários, analisados à luz de teorias da Linguística Aplicada (RAJAGOPALAN, 2003, 2004, 
2015; ALMEIDA FILHO, 1992, 2001, 2013, 2014, 2015; BARCELOS, 2001, 2006a, 2006b) e da Análise do 
Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1983; ORLANDI, 2012a, 2012b, 2015, 2016; CORACINI; 2000, 2007; 
ECKERT-HOFF, 2008). Através da análise dos discursos presentes nas narrativas autobiográficas e dos questio-
nários foi possível perceber que estas professoras formaram e ainda formam sua identidade profissional baseada 
em suas experiências negativas e positivas, em suas experiências em sala de aula e fora dela, mescladas com suas 
perspectivas de um ensino de inglês significativo para o aluno. Foi observado também que, por mais que as pro-
fessoras compreendam o ensino de uma língua como algo fronteiriço e sociocultural, elas ainda não conseguem 
ensinar o inglês sob estas perspectivas, dadas as diversas circunstâncias impostas pelo próprio sistema educacio-
nal do país e da região onde atuam. As crenças que as professoras carregam em si sobre o ensino da língua ingle-
sa foram sendo formadas e moldadas ao logo de suas vidas enquanto professoras e, a partir delas, transformando 
suas abordagens de ensino. São estas crenças, pertencentes a um todo identitário do ser professor, que vão mol-
dando as suas práxis e por elas estas professoras vão também transformando-se. 

Palavras-chave: Crenças. Identidade. Professor. Análise do Discurso. Ensino de inglês. 

 

A ILUSTRE ARTE DE COMER NAS MEMÓRIAS NAVEANAS 

Edina Regina Pugas Panichi (UEL) 
edinapanichi@sercomtel.com.br 

 
A descrição de assuntos culinários não poderia faltar no minucioso processo de reconstrução das memórias 

de Pedro Nava. Em sua obra, os alimentos possuem funções sociais. A estas funções, ligam-se funções simbólicas 
ou imaginárias, pois o consumo de determinados alimentos, aliado ao manejo e obtenção de determinados utensí-
lios, pode constituir símbolos distintivos de uma classe, uma vez que os alimentos são portadores de sentido, e 
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este sentido permite efeitos simbólicos e reais, individuais e sociais. Certos alimentos nutrem tanto o imaginário 
como o corpo, permitindo construir e colocar em cena a realidade e as relações entre os indivíduos, pois funcio-
nam como integradores sociais, assim como a bebida. Também são capazes de distinguir simbolicamente seu 
consumidor, reafirmando sua identidade social. Sob o enfoque do alimento como integrador ou desintegrador das 
relações, podemos relacionar também a questão das maneiras à mesa ao comportamento correto e ao uso ade-
quado dos utensílios domésticos. Ao longo de suas memórias, Pedro Nava registrou receitas de parentes e ami-
gos e, nas suas transcrições, indica os métodos e processos de preparo dos diferentes pratos que desfilam por to-
da a sua obra. E o fez com todo o rigor na identificação dos temperos, molhos, odores, aparência, estimulando o 
apetite dos seus leitores. Consegue o autor pelo pitoresco da linguagem, pelo cuidado com a pesquisa e pelo vi-
gor das imagens transferir à culinária a aplicação diligente da vocação da arte literária. 

 
 

A IMPORTÂNCIA DA DIACRONIA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

José Carlos Alves de Azeredo Júnior (IFF) 
rpr.junior@hotmail.com 

 

Entre as características presentes nas convenções sociais em geral, uma das mais marcantes é a transitori-
edade, ou seja, a volatilidade de padrões estabelecidos. Sendo a língua guiada por convenções sociais e estrutu-
rada por regras pré-estabelecidas, não foge ela, até mesmo em seu padrão, ao aspecto transitório e à grande in-
fluência dos atores sociais e processos históricos que a utilizam ao longo do tempo. Ainda que muitos conside-
rem que as regras gramaticais, que pretendem guiar o uso da língua, contribuam para uma comunicação mais efi-
ciente e padronizada, como Weinreich et al. (2016), Cardeira (2006), Mattos e Silva (2008), é importante ressal-
tar que preterir, em sala de aula, uma abordagem que considera a transitoriedade dessas regras, privilegiando 
apenas uma perspectiva absoluta e atemporal a respeito da norma, pode torná-la instrumento de opressão sobre 
as classes que têm menos acesso a ela. Mesmo assim, segundo Ilari (1992 apud SILVA et al., 2010), este é o tipo 
de ensino que tem predominado nas salas de aula brasileiras: “no contexto educacional brasileiro, o ensino de 
língua portuguesa tem sido primordialmente prescritivo, baseado nas regras da gramática normativa, tida como o 
manual do bem falar” (ILARI, 1992 apud SILVA et al., 2010). Tal abordagem é incompatível com o que estabe-
lecem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que afirmam a necessidade de o estudante compreender a 
arbitrariedade da linguagem, para que fique habilitado a problematizar os modos de “‘ver a si mesmo e ao mun-
do’, as categorias de pensamento, e as classificações que são assimiladas como dados indiscutíveis” (BRASIL, 
2000, p. 5). Além disso, os PCN também afirmam que se deve ensinar língua portuguesa tendo em vista a mobi-
lidade da própria linguagem, evitando-se os apriorismos, já que “o espírito crítico não admite verdades sem uma 
investigação do processo de sua construção e representatividade” (BRASIL, 2000, p. 7). Nesse sentido, o traba-
lho visa, então, contribuir para munir os docentes de estudos reveladores da transitoriedade e da arbitrariedade 
das regras gramaticais e para incentivá-los a provocar em seus estudantes a consciência de que o desenrolar de 
determinado fenômeno linguístico através dos tempos revela a verdade de que cada falante é “patrão” e “operá-
rio” do seu idioma, tanto nos registros coloquiais, como é amplamente sabido e estudado, como também no re-
gistro padrão, que é o escopo desta pesquisa. 

Palavras-chave: Ensino. Gêneros. Leitura. Língua portuguesa. 

 

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Elaine da Fonseca Ramos (UFOP) 
elainemariana35@gmail.com  

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 
cleziorob@gmail.com 

 

Assim, como Soares (2003, p. 31), este trabalho considera Letramento como sendo “(...) o resultado da 
ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e de escrita”. Por sua vez, este artigo considera Alfabeti-
zação como “a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto” (SOARES, 2003). Este trabalho tem como por objetivo 
geral: refletir sobre a importância do Letramento nas séries iniciais do Ensino Fundamental e, como objetivos 
específicos: compreender como a literatura infantil contribui para o desenvolvimento do letramento das crianças; 
demonstrar a importância da literatura infantil como meio de estímulo à imaginação e à criatividade da criança. 
Realizou-se, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica, considerando-se as contribui-ções de diversos autores 
como Albert (2014), Almeida (2014), Antunes (2003), Cruz (2012), Geraldi (2011), Rojo (2009) e Soares (2003; 
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2004). Conclui-se que o uso da literatura infantil é capaz de despertar as emoções e os sentimentos do pequeno 
leitor, levando as crianças a internalizarem as informações, dando-lhes novos significados.  

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Ensino Fundamental. Literatura Infantil. 
 

A IMPORTÂNCIA DO USO EFICIENTE DA LINGUAGEM E DA ARGUMENTAÇÃO 

Isabella Silva Rodrigues (UVA) 
Ingrid Ribeiro (UVA) 

Anne Caroline de Morais Santos (UVA) 
annemorais17@hotmail.com 

 
 
A importância do uso eficiente da linguagem e da argumentação para o operador do Direito é algo indis-

cutível. É por meio dela que escreve petições, contestações entre outros gêneros textuais da área jurídica, além 
de usar a palavra para argumentar e convencer terceiros de suas premissas e causas. Não está em discussão o fato 
do conhecimento da lei, das normas e dos argumentos jurídicos estarem em primeiro lugar na formação de um 
bom advogado, promotor, ou o cargo que ele tenha no meio jurídico; no entanto, é quase sempre unânime entre 
os estudiosos da linguagem e da argumentação jurídica que esse advogado, para além do fundamento teórico e 
da argumentação objetiva, precisa ser um bom orador e saber usar das estratégias da argumentação subjetiva (uso 
dos tipos de persuasão ethos e pathos; da articulação de voz, da gesticulação; de argumentos cujo objetivo é de-
sestabilizar o oponente ou comover o júri etc.) para solucionar seus processos e casos. Pesquisas iniciais no Tri-
bunal do Júri do Centro do Rio de Janeiro evidenciaram o largo uso do ethos (imagens de si e do outro criado no 
discurso) como estratégia de persuasão. Para Aristóteles, o ethos era determinante para a eficácia da retórica, 
uma vez que uma imagem credível por parte do orador é de suma importância para que ele conquiste a adesão do 
público aos seus propósitos argumentativos. Promotores e Defensores criam imagens positivas de si; positivas e 
negativas do réu, da vítima e das testemunhas com o intuito de levar o júri a acolher suas teses. Consciente disso, 
essa pesquisa percebe como fundamental para os estudos sobre o uso da argumentação jurídica uma pesquisa que 
possa observar como advogados de defesa e promotores públicos utilizam o ethos no Tribunal do Júri e como is-
so pode interferir na recepção de seus discursos pelos jurados e magistrados. 

Palavras-chave: Ethos. Argumentação Jurídica. Tribunal do Júri. 
 

A INFLUÊNCIA DOS TEXTOS BÍBLICOS NA ORALIDADE 

Max Alex de Souza Campello (UNIGRANRIO) 
cadulex@yahoo.com.br 

 

Neste trabalho abordamos a importância da leitura bíblica na vida de indivíduos menos escolarizados. O 
uso contínuo agrega a esses indivíduos um enriquecimento linguístico mais apurado, visto que é a partir da 
mesma que muitas pessoas tiveram acesso à norma culta da Língua. Nosso trabalho relatará sobre a influência do 
discurso na vida das pessoas, em especial, o discurso religioso em pessoas menos escolarizadas; como ele acon-
tece; como é formado e introduzido nos indivíduos. Os argumentos concisos que persuadem indivíduos que, até 
então, não tenham opiniões formadas. O poder que tem uma boa argumentação e que tipo de argumentos pode-se 
usar para determinados auditórios e de que forma devem ser inseridos. A importância da clareza do discurso, a 
fim de que o indivíduo possa ter certeza de sua interpretação. Falaremos da oferta linguística que traz para os in-
divíduos que tem por hábito ouvir com frequência esse tipo de discurso e o que eles absorvem da leitura diária da 
Bíblia. 

 

A IRONIA EM “O JUDEU”, DE CAMILO CASTELO BRANCO 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UERJ) 
fabianapl.oliveira@gmail.com 

 
Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, concebe-se “ironia”, dentre outras acepções, como 

sendo a “figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender” (HOUAISS, 2001, p. 1651). 
Camilo Castelo Branco usou esse recurso com maestria em sua obra. Sendo assim, pode-se considerar uma das 
vias de leitura de seus textos. E, no romance O judeu (1866), não foi diferente, o escritor português revisitou o 
século XVIII para narrar a vida do teatrólogo António José da Silva. Brasileiro, de uma família de cristãos-
novos, aos oito anos, foi para Lisboa com o pai acompanhar a mãe que estava sendo acusada de “judaísmo”. 
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Mais tarde, foi acusado do mesmo “crime” e condenado pela Santa Inquisição a morrer degolado e queimado. 
Suas comédias, nas quais utilizava bonecos (títeres ou marionetes), eram por ele chamadas de “óperas”, pois vi-
nham acompanhadas de música e canto. Ele sofreu influência de Gil Vicente, da comédia clássica e do teatro 
francês, italiano e espanhol da época. Inovou, escrevendo peças em prosa. Através da narrativa, satirizou os cos-
tumes dos anos setecentos. Portanto, Camilo, ao reler esse período, fez sérias críticas à Igreja, assim como à so-
ciedade que assistia aos Autos de Fé em praça pública, aplaudindo o grandioso espetáculo. A proposta desta co-
municação é refletir acerca da ironia em “O judeu”. 
Palavras-chave: Ironia. Portugal. Século XIX. Romance Histórico. Camilo Castelo Branco. 

 

A IRONIA ENQUANTO RECURSO DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NO TEXTO: 
USOS, ESTRATÉGIAS E FUNÇÕES 

Marcelo da Silva Amorim (UFRN) 
marcsamorim@gmail.com 

 

Esta Mesa-redonda pretende reunir trabalhos que, seguindo os pressupostos da Análise do Discurso ou de 
qualquer outra linha da Linguística Teórica, possam contribuir para uma discussão mais acurada da ironia en-
quanto recurso de construção de sentido no texto. Nosso intuito é organizar um fórum de discussão sobre a ironia 
e seus usos, estratégias e funções, contribuindo, dessa forma, para os estudos e pesquisas acadêmicas pertinentes 
ao tema. Entende-se por ironia, genericamente, o evento linguístico-discursivo em que o locutor “coloca em cena 
um ‘enunciador’ que adota uma posição absurda e cuja locução não pode assumir” (MAINGUENEAU, 1997, p. 
98). Apesar de a ironia constituir-se em um fenômeno de difícil demarcação na superfície textual, definido por 
Authier-Révuz (1990) como de heterogeneidade enunciativa mostrada não-marcada, endossamos uma perspecti-
va relativamente recente que busca por índices linguísticos, paralinguísticos, situacionais e gestuais no discurso 
irônico, complementando a visão tradicional até então vigente. Neste sentido, abrimos espaço também para pers-
pectivas pragmáticas sobre a ironia. Damos assim boas-vindas a trabalhos que apresentem percepções inovado-
ras sobre o discurso irônico e a investigações em andamento que já possam, através de seus resultados parciais, 
dialogar produtivamente com outros trabalhos. 

 

A LEITURA DO LIVRO DE IMAGENS E A PRODUÇÃO TEXTUAL 

Aira Suzana Ribeiro Martins (CP II) 
airamartins@uol.com.br 

 

É comum a dificuldade do aluno diante de uma proposta de produção textual. Acreditamos que a experi-
ência de leitura com múltiplas linguagens seja fundamental para o desenvolvimento da sensibilidade, da capaci-
dade de observação e do respeito às diferentes manifestações artísticas. Essas vivências podem contribuir para o 
enriquecimento do repertório do aluno, elemento importante para sua expressão oral e escrita. Pretendemos, nes-
te texto, apresentar relato de atividades de produção de poemas após atividade de leitura do livro de imagens 
“Onda” (2009), de Suzy Lee, leitura de poemas e escuta de melodia do folclore brasileiro adaptada por Villa Lo-
bos. 

Palavras-chave: Imagem. Leitura. Música. Poesia. 

 

A LEITURA NA ERA DIGITAL: UM DESAFIO NO ENSINO ONLINE 

Mônica Campos Santos Mendes (UNIGRANRIO) 
monica.campos@outlook.com.br  

Vanessa Fernandes dos Santos (UNIGRANRIO) 
vfernandes.log@gmail.com  

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 
professorvilaca@gmail.com  

 
A sociedade tem vivido em um processo acelerado de mudanças decorrentes de avanços tecnológicos. Pa-

ra tanto, entende-se que o processo de leitura precisa de uma análise mais aprofundada, para então entendermos 
como os alunos, inseridos nessa sociedade virtual interagem com o processo educacional. Chartier (1999) mostra 
que surgem novos modos de leitura com a chegada dos novos suportes, como o computador, mudando o papel 
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do leitor, pois “o texto eletrônico lhe permite maior distância com relação ao escrito” (CHARTIER, 1999, p. 13). 
Sodré (2012) trata de um novo leitor, trazido pelas novas tecnologias digitais, que além de demandarem novos 
modos de ler também são estimulados à autopublicação devido à Internet. Santaella (2013) enfatiza que exami-
nar o perfil do leitor é fundamental para se pensar quaisquer projetos que visam introduzir a utilização das redes 
informacionais para incrementar processos educativos em quaisquer de seus níveis. Entende-se, portanto, que 
existe um novo leitor, com um novo comportamento de leitura. Diante desse movimento, entende-se que a evo-
lução das tecnologias digitais provoca mudanças e fortalece o ensino a distância, principalmente no que se refere 
a mídias. Diante desta realidade complexa, algumas iniciativas surgem, dentre elas o uso das redes sociais para 
fins educacionais. Neste contexto, “a presença do professor é fundamental para que a utilização de um aplicativo 
como o Whats App seja verdadeiramente enriquecedora” (MOREIRA; TRINDADE, 2017.  p. 59). O docente on-
line tem o desafio de descobrir caminhos para o uso adequado destes recursos, e torná-los aliados à sua prática 
em sala de aula. Considerando a necessidade de debates, este trabalho discute questões de leitura na era digital, 
com foco no ensino online. 

Palavras-chave: Leitura. Era digital. Ensino Online. 

 

A LIBERDADE REFREADA DAS PERSONAGENS FEMININAS NOS CONTOS 
“AMOR” E “A FUGA”, DE CLARICE LISPECTOR 

Ana Cristina dos Santos (UERJ e UVA) 
anacrissuerj@gmail.com 

Olga Mariáh Santos de Freitas (UVA) 
mariahdesenhodin@gmail.com 

 
Este trabalho, com base em dois contos de Clarice Lispector, a saber, “Amor” e “A fuga”, que integram 

as obras Laços de família (1998) e A bela e a fera (1992), respectivamente, objetiva analisar e verificar os perfis 
femininos representados nos contos citados e refletir por que a liberdade das personagens femininas é refreada. 
Nos contos, Lispector desnuda as relações de poder estabelecidas entre os gêneros e os valores patriarcais que 
estão incutidos na sociedade e, diante de tais fatos, expõe a insatisfação das personagens femininas que vivem 
subjugadas aos valores de uma sociedade patriarcal, sem autonomia e resignadas ao espaço privado. De tal modo 
que essas personagens refreiam suas possíveis liberdades em virtude da estabilidade e segurança proporcionadas 
pelo casamento e pela falta de subsídios que as impede de viver de forma plena e independente. Para a análise, 
utilizam-se os conceitos de Lucia Helena (2010) acerca da produção clariciana e suas principais características, 
Zolin (2005) sobre a escrita feminina inaugurada por Lispector nas letras brasileiras e Xavier (1998; 2008) que 
discute sobre as complexas relações familiares nas narrativas de Clarice.  

Palavras-chave: Contos. Gênero. Clarice Lispector. Literatura brasileira. Sociedade patriarcal. 

 

A LINGUAGEM CORPORAL NA DANÇA POPULAR DO NORTE FLUMINENSE 

Priscilla Gonçalves de Azevedo (UENF) 
prigoncalves78@gmail.com  

 
 
Com o propósito de evidenciar a linguagem corporal, tratando-se especificamente da manifestação cultu-

ral Mana-Chica do Caboio, surgida na baixada campista no século XVIII e identificada por suas características 
enquanto folclore do município de Campos dos Goytacazes-RJ. O presente trabalho busca compreender a dança 
popular por meio dessa identidade cultural, surgida por meio de um “hibridismo cultural”. Essa dança surge a 
partir da mistura das culturas africana, indígena e portuguesa, com a principal hipótese de que uma senhora cha-
mada “Francisca” seria a inventora da dança, diferenciada pelo sacudir das saias de forma sensual, o sapateio e a 
reverência com os chapéus, feitos por mulheres e homens respectivamente. Para o desenvolvimento da pesquisa, 
utilizamos como metodologia a revisão de literatura, tomando como referência autores que destacam a dança 
como arte e cultura corporal de movimento, tentando reconstruir sua formação coreográfica considerando sua 
evolução, permanecendo na história do Brasil. 

Palavras-chave: Mana-Chica. Hibridismo cultural. Linguagem corporal. 
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A LINGUAGEM DOS PERIÓDICOS DE ÉPOCA, EM TORNO À ESCRAVIDÃO 

Maria Lucia Mexias-Simon 
mmexiassimon@yahoo.com.br 

 

Com a presença dos cativos africanos em terras brasileiras ocupada por portugueses, formaram esses ma-
neiras de falar a respeito daqueles, visando mantê-los em submissão e regularizar a nova situação. Esses usos 
linguísticos foram registrados em documentos autênticos, inclusive periódicos da época, no município de Vas-
souras, importante centro escravagista, no século XIX, fase áurea da economia cafeeira no Vale do Paraíba. O 
aprendizado da língua do senhor é invólucro para o aprendizado de uma série de rituais, regulamentos, fórmulas 
para o dia a dia, que vão, mais ou menos rapidamente, assenhoreando-se, também, do modo de pensar de “pre-
tos” e “brancos”. 

 
A LINGUAGEM E OS SEUS DESAFIOS NA OBRA DE 

FERNANDO PESSOA FRENTE AO PROCESSO DE TRADUÇÃO 

Camylla Herculano Cabral de Barros (UFPE) 
camylla.herculano@gmail.com 

 

A literatura se configura com um discurso que permite uma comunicação sobre diversos campos, sobre-
tudo com a existência humana e os limites de possibilidades da linguagem. A obra, quando transcrita e/ou tradu-
zida, exige um cuidado para que não se transcenda a intenção do autor, não se deve cristalizar o processo, porém 
no momento da tradução, sai de cena o autor dando espaço para o intérprete, a arte, deve causar mudanças em 
quem a contempla e por mais que existam diferentes interpretações, existe um limite na linguagem que pode 
transgredir a intenção o autor. As vozes presentes em Fernando Pessoa fazem com que o autor negue a autoria de 
suas obras; desconstruindo-se como o sujeito que cria e antecede a sua obra, Pessoa se coloca como um “autor-
ficcional”, incompleto como em sua obra. Dessa forma, o corpus do trabalho busca uma compreensão, embasada 
no processo de reconstrução, criação e interpretação de textos, bem como os impactos quando um desses proces-
sos não traz uma fidelidade com a obra original, usando como base as obras de Fernando Pessoa e adentraremos 
nos pontos de tradução e transcrição de sua obra, perpassando pelo conceito de crítica genética e sua importância 
no que é denominado prototexto. 

Palavras-chave: Fragmentação. Linguagem. Tradução. Transcrição. Fernando Pessoa. 

 

A MODALIZAÇÃO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE UM ARTIGO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E UM ARTIGO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Lívia Oliveira Biscotto (UNIMONTES) 
livia.easyway@gmail.com 

Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho (UNIMONTES) 
 

O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa, que busca responder como são utilizados os recursos 
modalizadores em dois artigos científicos, um da área de Ciências da Saúde e um da área de Ciências Humanas. 
O objetivo geral é averiguar se existem diferenças significativas quanto às modalizações nesses textos. Os obje-
tivos específicos são analisar quais elementos linguísticos indicadores de modalização são empregados nos dois 
artigos e comparar os resultados obtidos para traçar semelhanças e diferenças entre os modos de escrita dos tex-
tos científicos das duas áreas. A hipótese é a de que, devido às diferenças entre os saberes e os modos de investi-
gação desses dois campos do conhecimento, os textos apresentem diferenças consideráveis quanto aos modos de 
evidenciar o posicionamento do pesquisador a respeito de suas investigações. Metodologicamente, a pesquisa é 
descritiva, quanti-qualitativa e comparativa. O corpus é constituído um artigo da área de Medicina e outro da 
área Psicologia, ambos escritos por acadêmicos e obtidos on-line através do Portal de Periódicos da Universida-
de Estadual de Montes Claros. A análise se pauta na Linguística Textual, conforme Marcuschi (2008) e Adam 
(2016) e o conceito de modalização que norteará o estudo é o proposto por Koch (2008). Resultados apontam 
que há maior recorrência de elementos modalizadores no artigo de Psicologia, enquanto o artigo de Medicina 
apresenta menos marcas de avaliações e comentários a respeito do conteúdo. Dessa forma, conclui-se que, con-
forme esperado, o texto de Psicologia apresenta maior responsabilidade enunciativa, sendo mais subjetivo e en-
gajado, algo condizente com a área de Ciências Humanas, enquanto o artigo de Medicina, por sua vez, tem maior 
preocupação com a neutralidade, o que condiz com a objetividade dos estudos da área da Saúde. 

Palavras-chave: Modalização. Artigos científicos. Linguística Textual. 
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A MOTIVAÇÃO TOPONÍMICA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE FEIRA DE SANTANA-BA: 
PORTUGUÊS/LIBRAS 

Carlos Messias Alves de Jesus (UEFS) 
carloslibras@hotmail.com 

Liliane Lemos Santana Barreiros (UEFS) 
lilianebarreiros@uefs.br 

 

Sabe-se que é por meio da língua que os homens nomeiam um determinado lugar, com o objetivo de di-
namizar o processo de comunicação. Entretanto, para os surdos, nem todos os lugares possuem uma designação 
específica em Libras. Esta nomeação, quando existe, não ocorre de maneira aleatória, se dá de maneira gestual-
visual. Do ponto de vista linguístico, o sistema de nomeação paralela e não oficial das línguas de sinais é pouco 
explorado. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um estudo preliminar da motivação toponímica das Pra-
ças públicas de Feira de Santana-BA numa perspectiva bilíngue Português/Libras. Assim, considera-se os espa-
ços físicos “Praças públicas” como topos (lugar) passível de análise científica. Os dados da pesquisa foram cole-
tados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana (SEDUR) e na Associação de 
Surdos de Feira de Santana. Para a análise toponímica proposta, utiliza-se como referencial teórico-
metodológicos da Lexicologia e da Lexicografia Moderna (BIDERMAN, 1984; 1998; 2001; HAENSCH, 1982; 
WERNER, 1982; VILELA, 1983; 1995; PORTO DAPENA, 2002; BARREIROS, L., 2017), dos estudos topo-
nímicos (DAUZAT, 1926; DICK, 1980; 1990; 1992; 1998; SEABRA, 2004; 2006, SOUSA, 2017) e dos estudos 
linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (FELIPE, 1983; 1997; 2006; FERREIRA, 1995; GESSER, 2006; 
2009; SOUZA JÚNIOR, 2012; STROBEL, 2008) entre outros. Acredita-se que a recuperação do significado 
desses topônimos contribuirá para o conhecimento histórico e sociocultural da região, uma vez que, nesse cam-
po, trabalha-se com um léxico que conserva antigos estágios denominativos. 

Palavras-chave: Libras. Toponímia. Feira de Santana. Língua portuguesa. 

 

ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA E PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA: APROXIMAÇÕES PARA O ENSINO DE LEITURA E DE ESCRITA 

André Lúcio Bento (PPG-IELT/UEG e PNPD-CAPES) 
andreluciobento@gmail.com 

 

O ensino de escrita e de leitura precisa instrumentalizar estudantes para o processo de transformação soci-
al, o que situa o ensino de língua materna no contexto político e social do Brasil e do mundo. Nisso, reside a re-
levância de se orientar o ensino de escrita e de leitura pelos gêneros textuais, em razão de uma questão central: 
“Que papel os gêneros desempenham nas nossas práticas sociais e na interação contemporânea?” Questionar isso 
significa admitir que os gêneros são elementos da sintaxe social e são meios indispensáveis para as estratégias da 
nossa interação. Outros elementos dessa sintaxe social seriam as questões institucionais, políticas, ritualísticas, 
tecnológicas, entre outras, que, numa relação de coordenação ou de subordinação entre si, garantem o texto da 
sociedade e da interação sociocomunicativa. O presente trabalho discute possíveis intersecções teóricas da Aná-
lise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 2006; FAIRCLOUGH & FAIRCLOUGH, 2012; CHOU-
LIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999) e Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2008, 2011, 2015; GASPARIN, 
2012) no favorecimento ao ensino de escrita e de leitura como processos relevantes das práticas sociais. Do pon-
to de vista metodológico, o este trabalho discute a experiência com ensino de textos por meio da didática da 
Pedagogia Histórico-Crítica (GASPARIN, 2012), em que cinco momentos são assumidos no percurso de ensino 
de leitura e de escrita: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. 
Essa proposta assume que os processos de leitura e de escrita compõem a prática social inicial dos estudantes, o 
que significa explorar os que eles já sabem, não sabem ou precisam saber sobre os textos. Além disso, a aprendi-
zagem é problematizada, o que o dispõe o texto em mais de uma dimensão: o ensino de leitura e de escrita deixa 
de ser, então, uma questão unicamente linguística, passando a ser, também, política, cultural, ética, ideológica, 
entre outros. 

Palavras-chave: Escrita. Leitura. Problematização. Práticas sociais. 
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ANÁLISE DO CAMPO LEXICAL DOS ALIMENTOS EM O SAL É UM DOM, 
RECEITAS DE DONA CANÔ 

Lise Mary Arruda Dourado (UNEB) 
lisearruda@gmail.com 

 

A produção deste artigo faz parte do projeto Bahia de Todos os Pratos: Pequeno Dicionário da Cozinha 
Baiana, vinculado ao Núcleo de Estudos Lexicais (NEL), Programa de Pós-graduação em Estudo de Linguagens 
(PPGEL) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Na referida obra lexicográfica em construção, reúne-se 
um acervo léxico referente não só ao que se classifica como típico da culinária baiana, mas também à cozinha 
contemporânea e cotidiana da Bahia, organizando os verbetes em cinco campos: dos ingredientes; dos alimentos; 
das bebidas; dos utensílios; dos processos e métodos. Neste artigo, estuda-se a cozinha santo-amarense, e, mais 
especificamente, tem-se o objetivo de analisar o campo lexical dos alimentos observado no livro O sal é um 
dom: receitas de Dona Canô, da autora Mabel Velloso (2001). A família da autora é uma das mais conhecidas de 
Santo Amaro da Purificação, e Dona Canô, sua matriarca, foi uma das mais respeitadas cozinheiras da cidade. 
Após o levantamento das lexias dos alimentos da cozinha baiana, corpus desta pesquisa; organizam-se e glosam-
se essas lexias conforme o contexto. Em seguida, classificam-se as mesmas em três macrocampos lexicais: dos 
alimentos salgados; dos elementos doces; das bebidas. Esses macrocampos são ainda subdivididos em micro-
campos, nos quais as lexias se dispõem hierarquicamente, trazendo ao leitor uma ideia dessa culinária que traduz 
a identidade do seu povo. No intuito de atingir o objetivo proposto, fundamenta-se o artigo: na Teoria dos Campos 
Lexicais, proposta por Coseriu (1977); no conceito de identidade a partir da língua, de Rajagopalan (2004); nos es-
tudos do léxico de cozinha conforme Abbade (2003, 2009) e Dourado (2016, 2017). Como resultado, espera-se 
contribuir para esboçar a identidade do povo santo-amarense a partir do léxico da sua culinária, descrita e contada 
por Mabel Velloso após muitos anos de convívio com a grande cozinheira que foi a sua mãe, Dona Canô. 

Palavras-chave: Identidade. Campos Lexicais. Santo Amaro. Léxico de Cozinha. 

 

ANÁLISE DO QUADRO COMUNICACIONAL DA CRIAÇÃO DE UM ARQUIVO TESTEMUNHAL 

Jaqueline Aparecida Nogueira (UFMG) 
jaqueline.ufla@gmail.com 

 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre o quadro comunicacional de um arquivo testemunhal. Como ma-
terial de análise, selecionamos o livro “Infância Roubada, Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil”, 
produzido no ano de 2014 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Compreendemos a noção de 
quadro comunicacio-nal a partir da Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2012). Também empregaremos a 
noção de Imaginário Sociodiscursivo, trabalhada em Charaudeau (2013), e as discussões teóricas sobre a nature-
za social da enunciação, presentes na obra de Bakhtin e do Círculo. O objetivo principal da análise discursiva a 
ser realizada é desvelar a problemática relacionada aos desdobramentos do quadro comunicacional de um mate-
rial produzido a partir de várias vozes, as quais emitem seus posicionamentos com base em imaginários socio-
discursivos móveis na cultura e na história do Brasil. Metologicamente, analisaremos a forma como uma enunci-
ação primeira engendra-se a uma enunciação segunda no quadro comunicacional. Em seguida, refletiremos sobre 
modificações sofridas nos imaginários sociodiscursivos presentes em cada uma dessas enunciações. Como resul-
tado, esperamos demonstrar o entrelaçamento intergenérico de um arquivo testemunhal, explicitando como as di-
ferentes situações de comunicação e os contextos de produção dos discursos interferem na produção de sentidos. 

 

ANÁLISE DOS DISCURSOS MÉDICOS NA IMPRENSA SOBRE A EPIDEMIA DE ZIKA NO BRASIL 

Renato da Silva (UNIGRANRIO) 
redslv333@gmail.com 

 
 

Em 2015, a epidemia de Zika chega ao Brasil atingindo quase todo território nacional. O vírus da Zika se 
manifestou de forma mais grave em alguns estados das regiões do Sudeste, do Nordeste, do Centro Oeste e do 
Norte. A população passa a ser informada pelos jornais sobre a nova ameaça que atingem o território nacional. A 
partir desse contexto, a Zika é percebida não mais como uma variação atenuada da dengue, e sim uma “nova” 
doença perigosa com sua face mais cruel manifestada na sequela da microcefalia. O conhecimento sobre a doen-
ça passou ser estruturado pelos meios de comunicação. O objetivo do trabalho é analisar os discursos médicos 
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produzidos sobre a epidemia de Zika divulgados na imprensa. Neste sentido, é fundamental avaliar os acordos e 
desacordos dessa tradução. 

Palavras-chave: Epidemia. Imprensa. Microcefalia. Zika. Discursos Médicos. 

 

ANÁLISE ENTOACIONAL DAS INTERROGATIVAS NO ESPÍRITO SANTO 

Priscilla Gevigi de Andrade Majoni (UFRJ) 
pri_gevigi@hotmail.com 

 

Este estudo sociolinguístico – nas suas vertentes Variacionista e do Contato Linguístico – tem por finali-
dade descrever e analisar a entoação de sentenças interrogativas em estruturas frasais pronunciadas pelos des-
cendentes de imigrantes italianos residentes na zona urbana do município de Santa Teresa, no estado do Espírito 
Santo. Este estudo visa: a) verificar a influência da prosódia da língua de imigração italiana no português falado 
atualmente pelos descendentes desses imigrantes; e b) contribuir para a descrição dos contatos linguísticos no ní-
vel prosódico, no estado. Para alcançar os objetivos destacados, toma-se por metodologia de coleta de dados e 
instrumentos de análise o Projeto AMPER (Atlas Multimédia Prosódico do Espaço Românico), além dos pressu-
postos da Teoria da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 1968; LABOV, 
1972). Para esta pesquisa, portanto, selecionaram-se, do corpus AMPER, todas as 66 estruturas frasais com ex-
pansão no complemento do sintagma verbal, onde se incluem os três tipos de acentuação do português (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona). Tais frases foram pronunciadas por 8 (oito) informantes, divididos nas seguintes va-
riáveis sociais, conforme estudos sociolinguísticos: sexo/gênero (feminino e masculino), faixa etária (8-14 anos e 
+ de 50 anos), com até 04 anos de escolaridade. A partir dos gráficos de entoação das frases pronunciadas pelos 
informantes, constatou-se que o padrão entoacional de todos os informantes, na análise prosódica dos gráficos, é 
similar: no sintagma final, a curva entoacional da sentença interrogativa sobe na tônica das palavras oxítonas, pa-
roxítonas e proparoxítonas. No entanto, em uma análise perceptiva/visual, ao se compararem crianças e idosos, 
observa-se que, nos informantes do sexo/gênero feminino e masculino, da faixa-etária de 8 a 14 anos, as curvas 
entoacionais das sentenças interrogativas aproximam-se; já nos informantes com mais de 50 anos, as curvas se-
param-se, apresentando uma variação entoacional. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA ACERCA DA CONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS 

Ademario Jesus de Carvalho (UESB) 
demadicarvalho@outlook.com 

Andre Luiz Faria 

 

A presente pesquisa propõe-se a estudar como os mecanismos linguísticos são utilizados nas piadas a fim 
de construir e disseminar estereótipos. A misoginia será considerada como elemento fundamental para a constru-
ção e subjetivação de preconceitos em piadas narradas pelo humorista baiano Renato Piaba. Recorreremos às 
postulações de Possenti (2008) como base para o direcionamento das análises linguísticas. Dessa forma, teremos 
como resultado a constatação de que as piadas valem-se de atitudes misóginas e de dispositivos linguísticos para 
que o riso seja provocado e, consequentemente, a construção e disseminação de estereótipos caracterizados por 
aspectos relacionados ao gênero, às formulações do corpo e a elementos sócio-culturais sejam reproduzidos. 

 

ANGELO AGOSTINI: UM HERÓI NA LUTA CONTRA O XENOFOBISMO 

Cesar Augusto Lotufo (UNESA) 
lotufocesar@gmail.com 

Andre Luis Soares Smarra (UNESA) 
andre@smarra.com.br 

 

Angelo Agostini é um dos pioneiros na construção da linguagem sequencial dos quadrinhos. Em meio às contro-
vérsias sobre a primeira HQ do mundo – para os norte-americanos, “The Yellow Kid”, de Richard Outcault 
(1863-1928), publicado esporadicamente na revista “Truth”, entre os anos de 1894 e 1895; para os ingleses, foi a 
revista “Comic Cuts”, com muito texto e poucos quadrinhos, lançada em 17/05/1890, pelo magnata da imprensa, 
Alfred Harmsworth, depois Lord Northcliffe, em Londres –, seu primeiro personagem, o caipira “Nhô Quim”, já 
aparecia na revista “Vida Fluminense”, na sua famosa aventura “Impressões de uma Viagem à Corte”, em 
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30/01/1869! O impacto desse lançamento é tanto, que essa data é reservada ao “Dia do Quadrinho Nacional”. 
Angelo Agostini (1843-1910), o ítalo-brasileiro, jornalista e fundador da mundialmente conhecida “Revista Illus-
trada” (1876), foi um abolicionista e republicano, que através de suas ilustrações e HQs – Nhô Quim e Zé Caipo-
ra –, fazia sátiras aos monarquistas, escravistas e membros da das elites brasileiras, sobretudo do cotidiano cario-
ca. A HQ “As Aventuras de Zé Caipora” (1883), uma espécie de Tarzan tupiniquim, ganhou status internacional. 
O que poucos conhecem é a sua luta contra o xenofobismo de nobres, “senhores de chácara” cariocas, cidadãos 
brancos e cidadãos mulatos que negavam a sua negritude, que era direcionado aos escravos africanos e aos “es-
cravos” chineses, que começaram a chegar ao Rio de Janeiro em 1812 e em 1819, já formavam uma colônia de 
300 pessoas. Tal fato foi registrado por Johan Moritz Rugendas (1802-1858), em seu livro Viagem pitoresca 
através do Brasil, entre 1821 e 1825. Os chineses vieram para o Brasil, a fim de preencher um déficit de escra-
vos africanos, consequência da proibição do comércio negreiro pelos ingleses, que consideraram tráfico. Esses 
chineses trouxeram a sua cultura do plantio de chá, além de mudas e sementes, que foram plantadas, inicialmen-
te, na fazenda da Família Imperial, depois Jardim Botânico Real. Depois, com a chegada de mais chineses, a Fa-
zenda Real de Santa Cruz também recebeu a cultura do chá, assim como as terras do Alto da Boa Vista, que foi 
ligado ao Jardim Botânico Real em 1856, por uma estrada construída por chineses. Esses chineses eram caçados, 
quando fugiam, e castigados impiedosamente. Sofriam os efeitos dos preconceitos da época, norteada pelas idei-
as de Arthur de Gobineau (1816-1882), o Conde de Gobineau, um diplomata francês, racista e xenófobo ao ex-
tremo, que viveu na corte do imperador D. Pedro II e escreveu o livro que serviu de base para as ideias racistas 
de Hitler, As raças humanas, em meados do séc. XIX, onde condenava o processo de miscigenação étnica do 
Brasil. Angelo Agostini lutou furiosamente contra o ódio destilado por parte da sociedade carioca em relação aos 
negros e os chineses. Mesmo depois da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, em 1881, en-
tre o Brasil e a china, onde o imperador D. Pedro II estava proibido de trazer chineses para o Brasil, já que eram 
tratados como escravos, o comércio ilegal de chineses continuou. Mais uma vez, desencadeou uma campanha fe-
roz contra esse tráfico e contra o tratamento dado aos chineses, através de seus desenhos, que tem um complexo 
significado social, discutido até hoje, no campo da Semiótica. A Revista Illustrada, tornava-se assim, um pilar re-
lativizador, graças a linguagem destes quadrinhos e de seus personagens, na luta contra o xenofobismo. O seu 
clássico quadrinho sobre a “evolução da espécie humana”, publicado na Revista Illustrada N.120, p. 8, de 
13/07/1878, tornou-se um clássico. Nessa ilustração, observamos um escravo africano, seguido de um camponês 
chinês, e depois desse, um bem vestido cidadão branco, observados por um indignado cidadão mulato, já que o 
chinês tomara o seu lugar na escala evolutiva das culturas! Os autores do presente trabalho investigam como os 
personagens 100% nacionais, de Angelo Agostini, participaram dessa luta contra o xenofobismo e pelo fim da 
servidão, já que na década de 1880 os conflitos étnicos eram comuns na Cidade do Rio de Janeiro e em outros 
centros urbanos do Brasil. 

Palavras-chave: Xenofobismo. Angelo Agostini. Histórias em Quadrinhos. 

 

 

A NORMA-PADRÃO EM SALA DE AULA: UMA ANÁLISE SOBRE 
AS VARIEDADES LINGUÍSTICAS EM LIVROS DIDÁTICOS 

Talita Goulart Ferreira (UFRRJ) 
goulartt.talita@gmail.com 

 

O objetivo deste artigo é tratar, sob a perspectiva do livro didático usado em sala de aula, das questões 
que envolvem o ensino das variedades linguísticas do português, inclusive da variedade padrão. Pretende-se 
identificar como as variedades linguísticas são abordadas em atividades pedagógicas. Para isso, escolhemos dois 
livros didáticos destinados ao 6º ano do Ensino Fundamental, aprovados pelo PNLD 2012. Em seguida, analisa-
mos algumas propostas de atividades sobre as variedades da língua. Salientamos, em nossa pesquisa, que o pro-
fessor precisa fazer um bom uso do livro didático, deixando de assumir o conteúdo do livro como verdade abso-
luta, para assumir uma postura mais crítica e consciente. Em relação ao uso das variedades, destacamos que é 
muito importante formar alunos que saibam falar ou escrever conforme indica a norma-padrão, mas, sobretudo, o 
trabalho do professor é mais satisfatório quando ele consegue formar grandes cidadãos, desprovidos de precon-
ceitos. 

Palavras-chave: Ensino. Livro didático. Variedades linguísticas. 
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A PALAVRA COMO FERRAMENTA PARA A APRENDIZAGEM: 
A ABORDAGEM DO LÉXICO NA INTERDISCIPLINARIDADE 

Leila de Souza Marins (CP II) 
leilamarins@yahoo.com.br 

 

Em turmas dos anos finais do ensino fundamental, público municipal, inúmeros são os fatores que têm 
contribuído para o cenário de desinteresse e de baixo rendimento de seus alunos em relação aos conteúdos estu-
dados em todas as disciplinas. Entre eles, além da distorção idade/série e turmas superlotadas, há a falta de uma 
base familiar que estimule a leitura e provoque discussões e, com isso, despertem a curiosidade pelo aprender. 
Parece comum a percepção, entre os professores dessas turmas, de que as palavras têm sido escritas e lidas, pelos 
alunos, como mero ajuntamento de letras e frases que não produzem sentido para a aprendizagem. Na busca por 
uma solução, o caminho encontrado nas aulas de leitura e produção textual de uma escola da rede municipal de 
Nova Iguaçu, levou a uma prática de ensino que aborda o estudo do léxico por meio da interdisciplinaridade. Ne-
la, as marcas de conteúdo, deixadas no quadro por professores de outras disciplinas, servem como objeto de pro-
vocação para pequenas discussões sobre o significado desses termos e expressões, essenciais para o entendimen-
to dos conceitos trabalhados. A compreensão do sentido das palavras tem despertado a curiosidade e estimulado 
o interesse desses alunos pelo conhecimento. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Conhecimento. Interdisciplinaridade. Interesse. Léxico. 

 

A PALAVRA EM ESTUDO E INTERFACES POSSÍVEIS 

Denise Salim Santos (UERJ) 
d.salim@globo.com 

 
Propõe-se nesta Mesa-redonda apresentar investigações que envolvem a palavra não só como construtora 

de enunciados, mas também como unidade que guarda a memória linguística, social e cultural de uma comuni-
dade, ao mesmo tempo em que a revitaliza, seja essa memória registrada em dicionários ou mesmo no uso que se 
faz dos itens lexicais. 

Palavras-chave: Dicionário. Léxico. Português para estrangeiros. 

 

A POÉTICA DE FLORBELA ESPANCA 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UERJ) 
fabianapl.oliveira@gmail.com 

Fabiana Rodrigues de Souza Pedro (UVA) 
falecomaprofessora@hotmail.com 

 
 

Florbela d’Alma da Conceição Espanca é considerada uma das grandes vozes femininas da Literatura 
Portuguesa. Não teve reconhecimento em vida, o que a entristeceu, todavia não deixou de inscrever-se no uni-
verso das letras, marcado por intensa presença masculina. Contemporânea de Fernando Pessoa, Mário de Sá-
Carneiro, entre outros escritores, especialmente do primeiro momento modernista “Geração da revista Orpheu”, 
nunca foi mencionada por eles, ainda que possam ter, provavelmente, ouvido falar dela. Nasceu em 8 de dezem-
bro de 1894, em Vila Viçosa (Alentejo). Filha fora do casamento, não foi registrada pelo pai em vida, embora te-
nha sido educada por ele. Faz os estudos secundários em Évora. Vai para Lisboa estudar Direito em 1919, sendo 
uma das poucas mulheres no curso. Nesse mesmo ano, publica seu primeiro livro de poemas, Livro de mágoas, 
que não chama a atenção da crítica. Em seguida, lança Livro de Sóror Saudade (1923) que também não desperta 
interesse crítico. Teve uma vida sentimental agitada, casando-se três vezes, mas sem filhos. Vale ressaltar que se 
divorciou duas vezes, o que não era bem aceito pela sociedade da época, porém não hesitou diante de casamen-
tos infelizes. Aos poucos, afasta-se do convívio social e, antes de completar 36 anos, em 7 de dezembro de 1930, 
põe fim à vida. Saíram postumamente, entre outras, as obras poéticas Reliquiae (1931), Charneca em flor (1931) 
e as coletâneas de contos As máscaras do destino (1931) e Dominó negro (1982). “Mas Florbela Espanca será 
sobretudo grande no soneto, no qual atinge um nível de perfeição raro na poesia portuguesa, num equilíbrio de-
purado entre conteúdo e expressão”, segundo Isabel Pires de Lima (2011, p. 10). Nota-se, portanto, que ultrapas-
sou as convenções sociais na vida e na arte. A proposta deste minicurso é refletir sobre a poesia de Florbela Es-
panca, marcada por dor, angústia, amor, desejo, “máscaras” em uma escrita assumidamente feminina. 

Palavras-chave: Amor. Desejo. Poesia. Escrita feminina. Florbela Espanca. 
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A PRÁTICA DE LEITURA PRESENTE NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS COM AS 
CRIANÇAS COM DEFICIT COGNITIVO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Marcia Cristina Mendes de Freitas (CP II) 
marciacmfm@gmail.com 

 

Sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas muito se tem discutido pelos professores, gestão 
escolar e família, na busca de práticas pedagógicas para o acesso, permanência e garantia de aprendizagem. Em-
bora nem todos possam aprender a mesma quantidades de conteúdos ou ter o mesmo nível de conhecimento, 
precisamos desenvolver estratégias e adequações curriculares necessárias, a fim de contribuir na formação do su-
jeito com deficit cognitivo e deficiência intelectual. Os professores que desenvolvem práticas de leituras com 
seus alunos exercitam a sensibilidade de apreciar os momentos mágicos proporcionados pelas diversas narrativas 
e brincadeiras com as palavras que promovem a leitura. A escola e a literatura, juntas, devem ter o mesmo obje-
tivo de colaborar com a formação do sujeito, contribuindo com uma sociedade mais justa e um leitor crítico. Para 
Foucabert (1994), escola é um lugar permanente de formação de leitores; se essa formação não for perpetuada e 
socializada, os espaços escolares continuarão com pessoas que são leitoras e que continuarão construindo seus 
conhecimentos e pensamentos críticos a partir da leitura e outros que não encontrarão na leitura a formação e o 
prazer pela descoberta do mundo por meio do ato de ler. Refletindo sobre essas questões, podemos evidenciar 
também a importância da prática de leitura no ambiente da Sala de Recursos Multifuncionais. Este artigo tem o 
objetivo de descrever práticas de leitura realizadas na Sala de Recursos Multifuncionais de uma escola pública 
do Rio de Janeiro com um aluno público alvo da Educação Especial. 

Palavras-chave: Leitura. Inclusão escolar. Sala de Recursos Multifuncionais. 

 

A PRESENÇA DAS PLANTAS NA MITOLOGIA 

Francisco de Assis Florencio (UERJ) 
ff017066@gmail.com 

 
O nosso trabalho versará, a partir das Metamorfoses de Ovídio, sobre algumas aventuras mitológicas que 

abrangem deuses, pessoas e plantas. Essas aventuras, na maioria das vezes, envolvem algum tipo de metamorfo-
se oriunda da paixão de um ser divino por outro da mesma essência ou por um ser humano e de um ser humano 
por outro. Primeiramente, destacaremos a flor conhecida como narciso, que nos traz à memória a paixão de Eco 
pelo jovem Narciso; em sequência, aparecerão a uva e a hera, presentes na aventura vivida por Baco na ocasião 
em que foi raptado pelos piratas; em terceiro lugar, teceremos comentários sobre a oliveira, que aparecerá no de-
safio feito por Aracne à deusa Minerva; por fim, ressaltaremos a mirra e a sua origem mítica: a relação incestu-
osa entre Mirra e seu pai Ciniras. 

Palavras-chave: Deuses. Mitologia. Plantas. 

 

A PROBLEMÁTICA DO GÊNERO: FLEXÃO OU DERIVAÇÃO? 

Everton José Barbosa de Santana (UERJ) 
everton.santana@me.com 

Dayane Rita da Cruz Ferreira (UERJ) 
Lúcia Deborah Ramos de Araujo (UERJ) 

 
O presente trabalho se debruça sobre a problemática entre o gênero do substantivo, considerado por al-

guns especialistas flexão e por outros, derivação, visando a estabelecer um diálogo entre a norma e a prática. 
Alinhado com a tese de que a construção do gênero feminino é um fenômeno sufixal, que se acresce ao morfema 
lexical e leva ao semantema um sentido diferente daquele expresso pela forma masculina. Tal argumento é nor-
teado pelas considerações aventadas por José Carlos de Azeredo em sua Gramática Houaiss (2018), ponto de vis-
ta também contemplado por Joaquim Mattoso Câmara Jr. em sua obra inacabada Estrutura da Língua Portuguesa 
(1970) e por Carlos Alexandre em sua obra Iniciação aos Estudos Morfológicos (2011). Em contraponto, usare-
mos gramáticas tradicionais (ROCHA LIMA, 2013; BECHARA, 2009), que tratam a formação do gênero femi-
nino como flexão. No corpus da pesquisa, elaboramos uma entrevista com 150 indivíduos, de diferentes idades e 
níveis de escolaridade, na qual foi lida o soneto XIII do poema “Via Láctea”, de Olavo Bilac e, em seguida, cria-
do um contexto para que os entrevistados falassem de sua interpretação do poema, analisando, por exemplo, a 
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importância do substantivo “amigo”, termo referente ao interlocutor do eu-lírico, e como essa forma masculina 
afetou a percepção do referido vocábulo no contexto poético para designar a referenciação genérica do termo e 
não um eventual interlocutor masculino. Com isso, pretendemos avaliar como cada falante percebe o conteúdo 
semântico do termo em contraste com sua forma feminina. E,apesar de muitos autores só aceitarem isso para 
formas como imperador/imperatriz, conde/condessa, Azeredo defende que o morfema formador de feminino é 
um sufixo e que o masculino é marcado por morfema zero (Gramática Houaiss, 2018). Este trabalho tem a orien-
tação da professora doutora Lúcia Deborah Ramos de Araujo (UERJ/CP 2/Seleprot). 

Palavras-chave: Derivação. Flexão. Morfologia.  Substantivo. Língua portuguesa. Gênero do substantivo. 
 

A PRODUÇÃO DO FONEMA /R/ NO CENTRO-OESTE MINEIRO: ASPECTOS SOCIAIS PALAVRA: 
FALA; FONEMA /R/; ITAGUARA (MG); ITAÚNA (MG); VARIAÇÃO 

Juraci da Silva Carmo (UFOP) 
jusilva0797@yahoo.com.br 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 
cleziorob@gmail.com 

 

O fonema /R/, no português brasileiro, possui grande diversidade de realizações, e sua variedade retrofle-
xa está entre as que mais despertam atenção e interesse de pesquisadores. Em Minas Gerais, os pontos, onde se 
concentram as mais significantes manifestações do [ɹ] retroflexo, compreendem uma área contínua no Sul do Es-
tado, região limítrofe com São Paulo e outra no extremo Oeste, na região do Triângulo Mineiro, contígua ao 
Norte do Estado de São Paulo. No entanto, trabalhos mostram que as manifestações do [ɹ] em Minas Gerais não 
se restringem às duas regiões acima citadas. Cidades do centro-oeste do estado, como Divinópolis, Itaúna, Car-
mo do Cajuru, Pará de Minas, Piumhi e Itaiaiuçu, por exemplo, incorporaram à sua fala, essa variedade do fone-
ma /R/. Aliás, é possível dizer que naquela região de Minas, o [ɹ] é a modalidade mais utilizada em coda silábica. 
Quais seriam as possíveis razões para tal comportamento do fonema /R/ naquela região, mais especificamente 
em Itaguara (MG) e Itaúna (MG)? O presente trabalho “embasado na Teoria da Variação e Mudança Linguística, 
cujo maior expoente é o americano Willian Labov – analisa os possíveis aspectos sociais responsáveis pela pre-
sença do [ɹ] naquelas cidades. Tendo em vista que a variação é essencial à própria natureza da linguagem huma-
na, é possível perceber outras variantes do fonema /R/, além do [ɹ], na fala dos moradores de Itaguara (MG) e 
Itaúna (MG). A Teoria da Variação e Mudança, novamente, explica as razões pelas quais o falante opta por uma 
ou outra variedade do fonema /R/, considerando os fatores sociais envolvidos na fala analisada. Enfim, este tra-
balho, nesse recorte, foca nos aspectos sociais da pesquisa realizada sobre a produção do fonema /R/ no centro-
oeste mineiro. 

Palavras-chave: Fala. Fonema /R/. Itaguara (MG). Itaúna (MG). Variação. 

 

A PRODUÇÃO TEXTUAL DO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA SOLICITANTES DE REFÚGIO 

Jéssica Caroline Pessoa dos Santos (UERJ) 
jessicapessoa.letras@gmail.com 

Poliana Coeli Costa Arantes (UERJ) 

 
Nos últimos anos no Brasil, o número de solicitantes de refúgio aumentou consideravelmente, segundo a 

ONU, o Brasil reconheceu, até o final de 2017, um total de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. Des-
ses, apenas 5.134 continuam com registro ativo no país, sendo que 52% moram em São Paulo, 17% no Rio de 
Janeiro e 8% no Paraná. Neste sentido, a cidade do Rio de Janeiro tem sido um dos principais pontos de acolhi-
mento destas novas pessoas. E como sobreviver em um país que apresenta uma cultura e língua tão distinta? É 
neste sentido que nasce o projeto “Curso de português para refugiados”, que funciona sob organização e orienta-
ção da Cáritas-RJ com o apoio pedagógico da equipe do projeto de extensão “Português para Refugiados no Bra-
sil”, cadastrado no DEPEXT/SR3/UERJ e em funcionamento desde 2014, sob a coordenação da professora Poli-
ana Arantes. O presente trabalho visa analisar a produção textual, neste específico contexto situacional, tendo 
como foco, mais especificamente, os solicitantes de refúgio de países hispânicos, como Venezuela, Cuba e Co-
lômbia. Será analisada a produção textual a partir de gêneros, que a partir de agora, serão cada vez mais usados 
por eles em seu cotidiano como o currículo, o e-mail, fichas de cadastro, redações objetivas para empregos etc. 
Aqui, a língua terá como ponto de partida a enunciação comunicativa em uma noção de prática discursiva (MA-
INGUENEAU, 1997) em que o português apresenta um papel fundamental: a de readaptação destes novos sujei-
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tos. São grupos que “assumem seus próprios desejos e instituem novas relações sociais” (COIMBRA, 1989, p. 
28), tornando-se capazes de romper barreiras, preconceitos e fronteiras em busca de uma vida melhor. 

Palavras-chave: Ensino. Refúgio. Língua Portuguesa. Produção Textual. 

 

 

AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA EM ESCOLAS DE IDIOMAS: UM PARALELO ENTRE O 
CONTEXTO SUBJACENTE À PRÁTICA DOCENTE E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

Michelle Barbosa de Oliveira (UFOP) 
michelle_bo@hotmail.com  

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 
cleziorob@gmail.com 

 

Este projeto se propõe a analisar, à luz das teorias Sociocultural e do Caos e Complexidade, como as 
questões inerentes ao contexto, em que se dá a prática docente de professores de Língua Inglesa em cursos de 
idiomas, afetariam tal prática, a identidade dos docentes e o processo de ASL em si. Ao observarmos a realidade 
de professores de Língua Inglesa em escolas de idiomas, notamos algumas questões recorrentes, tais como: uma 
diferenciação por parte das escolas para com os professores, entre professores nativos ou não, graduados em Le-
tras ou outra área acadêmica ou não; a mediação exercida pelo professor entre o método utilizado pela escola e o 
aprendizado do aluno; o tratamento do aluno como um cliente a ser satisfeito e o lugar ocupado pelo professor no 
processo de Aquisição de Segunda Língua (ASL) diante dessa nova forma de tratamento dado pelas escolas ao 
aluno. Além disso, percebe-se também uma falta de identificação por parte desses professores com relação aos 
seus colegas da rede regular de ensino. As teorias do Caos e Complexidade e Sociocultural entendem o processo 
de aprendizagem como um sistema aberto, suscetível a quaisquer mudanças oferecidas pelo contexto e construí-
do através da mediação e interação entre aluno e professor, seus colegas e também artefatos culturais. À luz des-
sas teorias, o trabalho em questão visa analisar como as inquietações vivenciadas pelos professores de Língua 
Inglesa em cursos de idiomas afetam sua prática docente, e, por consequência, a aprendizagem do aluno.  

Palavras-chave: Ensino de língua. Identidade docente. Linguística Aplicada. Professores de língua. 

 
 

A REPRESENTAÇÃO DA FEMINILIDADE 
EM UMA PROPAGANDA DE COSMÉTICOS 

Raquel Fontes Santana (UNEB) 
raquelfsantana@hotmail.com 

Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) 
conceicaoreis@ig.com.br 

 

O papel da mulher, convencionado socialmente, sempre foi bastante questionado historicamente. Em 
algumas culturas, a imagem da mulher foi relacionada com fragilidade e total dependência do homem, resultando 
assim em uma cultura machista pautada nas diferenças em torno do masculino e feminino, tendo o homem um 
espaço de privilégios e oportunidades, enquanto a mulher vive uma realidade de distorções, marcada por 
opressão e falta de reconhecimento social. Atualmente, observa-se que a figura feminina tem adotado alguns 
posicionamentos em assuntos como trabalho, sexo e maternidade, resultando assim em mudanças de 
comportamento ainda que gradativas. Tendo como base teórica a Análise do Discurso através da óptica da linha 
francesa desenvolvida por Pêcheux, a proposta deste trabalho é analisar a imagem da mulher em uma 
propaganda de cosméticos com o objetivo de refletir sobre a representação discursiva da feminilidade observada 
no corpus deste estudo. A percepção de feminilidade adotada nesse trabalho é pensada a partir das concepções 
contemporâneas sobre o termo, considerando que as compreensões em torno da figura feminina são resultados de 
influencias sócio-culturais, já que se aprende desde cedo através das instituições sociais os atributos do ser 
“masculino” e do ser “feminino”. 

Palavras-chave: Discurso. Feminilidade. Propaganda. 
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A ROMÂNIA ANTIGA: O CONTATO DE CULTURAS E 
A FORMAÇÃO DAS LÍNGUAS ROMÂNICAS 

Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) 
conceicaoreis@terra.com.br 

 

No presente texto, almejamos discutir, a partir de alguns acontecimentos da história externa da língua la-
tina, o processo de formação das línguas românicas. São mobilizados alguns aspectos dos contatos culturais e 
linguísticos estabelecidos na România antiga entre os povos pré-romanos, germânicos e árabes e sua contribui-
ção para a dissolução da unidade da língua latina e o consequente desenvolvimento das línguas neolatinas. An-
tes, porém, de adentrar nas questões atinentes aos contatos culturais e linguísticos estabelecidos na România an-
tiga, recorreremos a alguns conceitos comumente empregados pela linguística moderna, especialmente aqueles 
com os quais sociolinguística variacionista opera. Aborda inicialmente a língua enquanto fenômeno heterogêneo, 
sujeito a mudanças, e apresenta sucintamente os produtos linguísticos comumente advindos das situações de con-
tato entre línguas. 

Palavras-chave:Contato linguístico. Línguas românicas. România antiga. 
 

ARTES VISUAIS E LINGUAGENS: CAMINHOS INTERDISCIPLINARES 

Marcelo Vitor de Souza Paes (UERJ)  
Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFRRJ) 

dayhanepvs@gmail.com 
 

A utilização de desenhos e de pinturas apresenta-se como uma estratégia de ensino autêntica, que tem si-
do alvo de interesse por investigadores e profissionais de educação. Neste sentido, a proposta interdisciplinar 
desta pesquisa leva em consideração o ensino de Artes Visuais como subsídio para a ampliação da aquisição de 
conhecimentos e potencialidades por parte dos estudantes, não obstante, considera-se também o ensino de Lín-
gua Portuguesa como ferramenta para a interpretação e compreensão do texto não verbal por parte de professores 
e estudantes. Dessa forma, entende-se que é através da arte que a criança pode se expressar e expor seus senti-
mentos e ideias, além de ampliar sua relação com o mundo. Assim sendo, a criança utiliza as artes visuais como 
uma forma de expressão e adquire sensibilidade e competência para lidar com formas, cores, imagens, gestos, 
sons e demais expressões. É, sob este prisma, que entram em cena os estudos linguísticos, levando em considera-
ção, principalmente, os recursos não verbais utilizados na produção artística desses estudantes como canal de 
comunicação, exigindo do receptor uma inferência, que priorize o contexto. Para tanto, serão considerados nesta 
pesquisa, os estudos de Van Dick acerca da construção de sentido do objeto discursivo associado ao contexto. 

Palavras-chave: Compreensão. Contexto. Ensino. Expressão. Linguagem. Artes visuais. 

 

AS ABREVIATURAS NA MINAS SETECENTISTA: EMPREGO DA TIPOLOGIA EM 
FUNÇÃO DAS VARIÁVEIS SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Vivian Canella Seixas (UFMG) 
vi_seixas@yahoo.com.br 

 

Estudos sobre o uso de abreviaturas em textos de sincronias pretéritas da língua portuguesa, apesar de te-
rem sido relativamente pouco explorados, têm proporcionado resultados relevantes para o entendimento de vá-
rios fenômenos linguísticos. Esses trabalhos têm evidenciado que tais recursos braquigráficos atuam como pistas 
gráficas que refletem processos de mudança linguística (COHEN, 2010); que as abreviaturas de “senhor” em 
cartas pessoais mineiras do século XVIII são indícios do processo de gramaticalização, pelo qual o item passou e 
que, por meio delas, é possível identificar graus de coesão dos seus constituintes e, também, graus de gramatica-
lidade (SEIXAS, 2017); que podem ser adotados como instrumental heurístico para caracterizar sociolinguisti-
camente os escreventes (BARBOSA, 2013) e que, em documentos adamantinos setecentistas, variam não apenas 
quanto à frequência, mas também quanto ao tipo e que a inovação está relacionada ao estrato social (DUCHO-
WNY; COELHO E COELHO, 2014). Considerando-se, então, as abreviaturas como ferramenta linguística e 
tendo em vista que resultados preliminares desta pesquisa evidenciaram que, em cartas pessoais mineiras da 2ª 
metade do século XVIII, há variação na frequência de uso de abreviatura entre os sexos, sendo maior o uso pelos 
homens, este trabalho pretende verificar se nessas cartas também há variação quanto aos tipos de abreviatura em 
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função do sexo e da faixa etária dos escreventes. O corpus é composto por 9 cartas pessoais da 2ª metade do sé-
culo XVIII, as quais fazem parte do Fundo Barão de Camargos do museu Casa do Pilar, escritas por homens e 
mulheres letrados de duas faixas etárias (mais jovens e mais velhos) nascidos na região de Ouro Preto e Mariana. 
Quanto à coleta e à seleção dos dados, adotamos os pressupostos metodológicos da Teoria da Variação e Mu-
dança (LABOV, 1972). Os dados obtidos serão analisados tomando-se por base a classificação dos tipos de 
abreviatura proposta por Costa (2006). 

Palavras-chave: Abreviaturas. Século XVIII. Língua Portuguesa do Brasil. 

 

A SEMÂNTICA COMO MEDIADORA ENTRE O FENÔMENO E O JUÍZO 
Marcelo Moraes Caetano Brosens (UERJ) 

marcelomcaetano@gmail.com 
 

A Semântica é a ciência do sentido, e, nas palavras do Mestre Walmírio Macedo, grande semanticista, “(a 
Semântica) é essencialmente a ciência da linguagem”. Dessa forma, tudo o que disser respeito às maneiras pelas 
quais o ser humano se comunica, produzindo e recebendo sentido, deve ser contemplado por essa ciência. Com-
pêndios cujo objetivo último seja a positivação desse modo de comunicar coisas, fenômenos, ideias e valores 
(enunciados), como os ordenamentos jurídicos e as gramáticas dos idiomas, detêm a dupla função articulatória 
de colher do meio de onde emanam, por meio de sínteses (enunciações), as concretudes com que criarão abstra-
ções, as quais, em seguida, devem retornar àqueles meios de modo concreto, eficaz, eficiente, significativo. A fa-
tura de tais compêndios passa, portanto, pelo que podemos chamar de técnica ou tecnologia semântica. Uma vez 
que a linguagem, atributo humano, produz comunicação por meio das palavras, é necessário que esse mesmo 
mecanismo produtor esteja sempre como foco das preocupações das análises semânticas, e que essas análises 
sirvam, como ficou registrado, de tecnologias para a criação de institutos reguladores. Sabemos que existem, ali-
ados à palavra, outros signos (nem sempre linguísticos, mas também semióticos) que também merecem, portan-
to, atenção. Além disso, os estudos que levam em consideração a linguagem como ato ou ação (a Pragmática e o 
valor que empresta à noção de “situação”) são de valor capital aos estudos da Semântica, uma vez que não se al-
cança a integridade do sentido sem que se encareçam essas contribuições. A natureza do discurso e do texto, 
formas muito próximas e nem sempre com distinção discreta, deve também ser pesquisada, uma vez que a ideia 
de “contexto” é fundamental para a busca de sentidos ou das enunciações a que aspiram os institutos aludidos: o 
ordenamento jurídico e a Gramática, parte deste ordenamento. Julgar/interpretar não se restringe, portanto, à me-
ra constatação do que é já consensual numa célula social, mas deve expandir-se ao campo das possibilidades se-
mânticas que o paradigma haurido dessa célula permite que subjaza. 

 

AS EXPRESSÕES LEXICALIZADAS NO ENSINO BÁSICO: 
UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LINGUÍSTICO-LITERÁRIO 

Márcia da Gama Silva Felipe (UERJ) 
prof.marciadagama@gmail.com 

 
O ensino dos fatos gramaticais a partir de frases soltas, descontextualizadas, não combina com uma análi-

se crítica do ato de comunicação, assim como não garante ao alunado as ferramentas necessárias ao uso eficiente 
da língua. Por outro lado, o uso do texto não deve ser reduzido a pretexto para o ensino da gramática. Nesse sen-
tido, a intercessão texto X gramática deve ser inerente à prática pedagógica nas aulas de Língua Portuguesa. Em 
outra vertente, quando se trata do ensino de Literatura, para além das classificações dos textos nas respectivas 
Escolas literárias e da pesquisa em torno da biografia dos autores, as dificuldades parecem aumentar. Com raras 
exceções, o alunado não apresenta cabedal léxico que o conduza de modo tranquilo na leitura do texto; princi-
palmente, quando tem em mãos uma obra do cânone literário. Em função disso, a necessidade de repensar a prá-
tica da sala de aula torna-se exercício inerente ao ofício do professor. Por isso, este artigo apresenta algumas aná-
lises e propostas para o ensino da gramática em intercâmbio com o texto literário. Com essa finalidade, o enfo-
que deste artigo será no tratamento das expressões lexicalizadas, em duas vertentes: a primeira analisa o trata-
mento dessas formas em livros didáticos, com o objetivo de identificar sua forma de abordagem; a segunda pro-
põe uma análise de cunho semiótico, destacando a importância linguístico-cultural dessas expressões. Para tanto, 
busca-se fundamentação teórica nos pressupostos de Simões (2004) e Xatara e Succi (2008), a fim de que se per-
ceba o texto literário clássico como instrumento adequado ao ensino da língua e da cultura brasileiras e, ainda, 
como proposta de letramento linguístico-literário para alunos do Ensino Básico. 

Palavras-chave: Análise crítica. Expressões lexicalizadas. Fatos gramaticais. Letramento linguístico-literário. 
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A SINTAXE DA CONCORDÂNCIA RELATIVA EM CINYANJA 

Mário Biriate (UP-Moçambique) 
b4mario@gmail.com  

 
 

Na presente pesquisa, estuda-se o sistema de concordância relativa em Cinyanja (N31a), segundo a classi-
ficação Guthrie (1967, p. 71). O estudo partiu da constatação de Handerson (2007, p. 167), segundo o qual as re-
lativas que não são de sujeito nas línguas bantu podem ser: de Tipo 1: concordância com o sujeito e com o SN 
relativizado; Tipo 2: concordância com o sujeito apenas; e Tipo 3: concordância com SN relativizado apenas. 
Assim, nossos objetivos foram de identificar o(s) tipo(s) de concordância relativas manifestados na língua Nyan-
ja e a natureza dos movimentos-Q nesse(s) tipo(s) de relativa(s). Para alcançar esse objetivo, levou-se a cabo 
uma pesquisa qualitativa. A recolha de dados foi feita mediante um questionário aplicado a 20 informantes, entre 
falantes nativos, professores, locutores de rádio e acadêmicos ligados aos estudos da Língua Nyanja e as pesqui-
sas documental e bibliográfica. A análise dos dados foi feita de forma dedutiva, com procedimento qualitativo. 
Os resultados da pesquisa mostram que o Cinyanja é uma língua de relativas do Tipo 1: morfemas de concordân-
cia com o sujeito e com o SN relativo. Neste tipo de relativas, o SN relativo reside em [Espec de SForc] e Comp 
reside em [Força] ou [Espec SFin]. 

Palavras-chave: Cinyanja. Relativização. Concordância relativa. 

 

AS METÁFORAS DA MORTE: UM PASSEIO LITERÁRIO E MUSICAL 

Urandi Rosa Novais (FUFSE) 
urandinovais@gmail.com 

 
Este trabalho traz a campo algumas investigações acerca da conceptualização da morte através do proces-

so metafórico. Partindo da Teoria da Metáfora Conceptual proposta por Lakoff e Johnson (1980) e outros traba-
lhos científicos acerca da Semântica Cognitiva, analisamos as metáforas da morte presentes nos textos: “Venha 
ver o pôr do sol”, de Lygia Fagundes Telles; “Dama da noite”, de Caio Fernando Abreu; e “Canto para minha 
Morte”, de Raul Seixas. Nesse estudo, as metáforas foram abordadas não como um ornamento de linguagem, 
ideia defendida pelos estudos retóricos, mas como um importante instrumento de cognição, interpretação e en-
tendimento da realidade que nos circunda, levando em consideração os domínios conceptuais: fonte e alvo. Des-
sa forma, percebemos o quanto os processos metafóricos têm a contribuir no estudo acerca da conceptualização, 
ou seja, as formas como nos posicionamos em diversos contextos, produzimos e interpretamos os sentidos sobre 
o mundo que nos cerca. 
Palavras-chave: Conceptualização. Domínios. Metáfora. Morte. Fonte e alvo. 

 

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NAS LEITURAS DE “GUERRA E PAZ”, EM SALA DE AULA 

Jane Kelly de Souza Nascimento (CP II) 
 zuzujk2015@gmail.com 

 

O objetivo do trabalho será relatar uma experiência vivenciada em sala de aula, envolvendo o uso das 
múltiplas linguagens a fim de promover a leitura crítica e significativa de alunos da Educação Básica. Para a rea-
lização da atividade, foi escolhido um tema muito discutido na sociedade atual: vivências de guerra e paz. A or-
ganização da aula foi pautada em uma perspectiva de multiletramento do aluno e realizada da seguinte forma: 
iniciou-se a aula com a apreciação e leitura não verbal, de uma produção audiovisual dos painéis “Guerra e Paz”, 
pintados por Portinari; seguida da leitura verbal e análise dos poemas “A mão”, de Carlos Drummond de Andra-
de e “Guerra e Paz”, de Fernando Brant e Milton Nascimento, bem como a leitura da letra da música “É preciso 
saber viver”, de Roberto Carlos, um texto híbrido (verbal e sonoro) e escuta atenta da canção tocada no violão 
por um aluno. Pretendeu-se com essa aula, proporcionar diversas reflexões, partindo da leitura de textos multi-
modais com o intuito de auxiliar o aluno na compreensão de produções envolvendo múltiplas linguagens, pre-
sentes diariamente em nosso meio social; capacitando-o, assim, a se tornar um leitor crítico da sua realidade e 
um produtor de textos autorais e ricos em informatividade. O referido trabalho teve como embasamento teórico, 
os estudos sobre gêneros textuais desenvolvidos por Marcuschi, os trabalhos sobre leitura realizados por Klei-
man e os estudos sobre multiletramento promovidos por Rojo. 

Palavras-chave: Leitura. Multiletramento. Multimodalidade. Múltiplas Linguagens. 
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ASPECTOS DO LÉXICO ECLESIÁSTICO COLONIAL DA CAPITANIA DA BAHIA 

Carla Carolina Ferreira Gomes Querino (UFBA) 
carolinaquerino@hotmail.com 

Norma Suely da Silva Pereira (UFBA) 
normasuelypereira@yahoo.com.br 

 
 

A prática de nomear seres e objetos constitui o léxico das línguas, e se estabelece como uma ferramenta 
importante para o registro dos fatos e conhecimento da história dos povos. Neste estudo, propõe-se a análise de 
aspectos do léxico eclesiástico do período colonial, por meio da análise do documento Notícia Geral de toda esta 
capitania da Bahia desde o seu descobrimento até o pre(zen)te anno de 1759, uma crônica do período, escrita por 
José Antônio Caldas, de grande destaque na arquitetura militar como nos contextos político e literário da época. 
O manuscrito em questão é uma memória de natureza encomiástica apresentada à Academia Brasílica dos Re-
nascidos em Salvador, quando da sua inauguração, em 1759, pelo professor Caldas, com o propósito de legiti-
mar, justificar e exaltar, a presença lusa em terras ultramarinas, registrando a história eclesiástica, geográfica e 
natural, política e militar da cidade. O presente estudo pretende apresentar um resultado parcial do estudo das ca-
racterísticas do léxico eclesiástico colonial, observado a partir da edição semidiplomática que se está realizando, 
utilizando para tanto, uma edição fac-similar do documento, disponível no acervo da Biblioteca do Instituto His-
tórico e Geográfico da Bahia, publicado em 1951. O estudo de caráter interdisciplinar envolve as metodologias 
da Filologia (CAMBRAIA, 2005); da História (SAMARA; DIAS; BIVAR, 1986), além de conhecimentos de le-
xicologia e da lexicografia (VILELA, 1994; BIDERMAN, 1998). O objetivo final da pesquisa é a elaboração de 
um glossário de termos eclesiásticos setecentistas, que possa auxiliar a outros pesquisadores que utilizam docu-
mentos com características similares. 

Palavras-chave: Edição semidiplomática. Léxico Eclesiástico. Capitania da Bahia. 

 

AS PESSOAS DE PESSOA: UMA ANTOLOGIA NA DISCUSSÃO ENTRE 
LITERATURA E HISTÓRIA 

Telma Regina Esteves Lanini (UNIGRANRIO) 
telmalaninimkt@gmail.com 

 

O presente artigo tem como escopo principal realizar uma antologia literária contemplando o capítulo in-
titulado Fernando Pessoa, do livro Filosofia Sentimental, de Fréderic Schiffter, e de três dos artigos disponíveis 
na Plataforma Cappes, referentes ao poeta português Fernando Pessoa. O primeiro artigo escolhido foi “A Hete-
ronímia”, de Fernando Pessoa: “Literatura Plurilíngue e Translacional”, de Joaquim Michael, por tratar da multi-
plicidade do eu e da pluralidade linguística de Pessoa. O segundo artigo selecionado para esta antologia foi “Fi-
losofia e Literatura: Os desdobramentos do Ser em Montaigne e Fernando Pessoa”, de Gilmar Henrique da Con-
ceição. A contribuição deste artigo está no que tange a representação da liberdade do pensador e do poeta, na 
multiplicação do eu como expressão de sua própria verdade. O terceiro artigo que compõe esta antologia é “Mís-
tica e Angústia na obra de Fernando Pessoa”, de Alessandro Rodrigues Rocha. Este artigo nos traz a discussão 
do poeta fingidor, a dor fingida e da dor sofrida por Pessoa em sua complexa criação literária. Esta antologia será 
a porta de entrada para uma breve discussão entre Literatura e História. A perspectiva dos desdobramentos das 
emoções do ser e as diferentes perspectivas da obra de Pessoa através de seus heterônimos Alberto Caeiro, Álva-
ro de Campos e Ricardo Reis serão comentadas neste trabalho, a partir da observação das lembranças pessoais 
do autor Fréderic Schiffter, escritas no referido capítulo do livro Filosofia Sentimental. 

Palavras-chave: Heterônimo. Fernando Pessoa. Literatura e história. 

 

AS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NA OBRA “O MULATO” 

Jandiara Fernanda Silva de Paiva (UNIGRANRIO) 
jandiarapaiva@hotmail.com 

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

 
 

O propósito, no presente artigo, é promover a reflexão sobre as representações das identidades femininas 
nas obras de literatura brasileira no período do naturalismo para compreender a concepção ideológica acerca da 
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mulher a partir de textos que se baseavam em concepções deterministas sobre os gêneros e as etnias. Acredita-se 
que a literatura auxilia a compor a memória coletiva de uma sociedade sendo fundamental para o diálogo e compre-
ensão sobre a concepção ideológica das identidades. 

Palavras-chave: Literatura. Representação. Gênero feminino. 

 

AS TENSÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS NO SÉCULO XVII DO RECÔNCAVO BAIANO, SATIRI-
ZADAS PELA POÉTICA DE BOCA DO INFERNO 

Cristina da Conceição Silva (UNIGRANRIO) 
Jose Geraldo da Rocha (UNIGRANRIO) 

rochageraldo@hotmail.com 
 

 
O presente artigo trata dos problemas dos produtores de açúcar do século XVII, em Recife que apresenta-

ram empobrecimento regional, por problemas relacionados aos carregados impostos do período, que o estado 
não conseguiu sustentou. O Recôncavo Baiano, sobrepujou Recife durante um tempo, porém depois sofre com 
problemas estruturais e de altos impostos, nesse período o Brasil perde o domínio do produto. O Recôncavo era 
o principal centro econômico, pois as margens dos rios as fazendas e engenhos se estabeleceram com grandes 
produções de açúcar. A saída dos holandeses do nordeste fez com que o Brasil perdesse sua posição favorável 
como produtor de açúcar, pois os mesmos levaram dinheiro e técnicas para as Antilhas. Nesse contexto, a poesia 
se serve para se posicionar contra esses entre outros problemas que o Brasil colonial, apresentou causando um 
empobrecimento para quem tinha maior poder aquisitivo e mais ainda para os que já eram pobres. E foi Gregório 
de Matos também conhecido como Boca do Inferno, que faz uso de uma poesia sátira para mostrar a insatisfação 
com o poder instaurado na Bahia e no Brasil, e assim conta parte da História do período colonial brasileiro. Nes-
se sentido, esse artigo fará um breve histórico sobre a vida de Gregório de Matos, no que tange sua formação re-
ligiosa, seus casamentos, sua relação e cisão com o clero, bem como suas posições sociais até que se dedica a fa-
lar suas impressões sobre esses espaços sociais por onde passou em forma de sátira poética. 

Palavras-chave: Literatura, Poder. Poesia. Gregorio de Matos. 

 

A TEORIA DO OUTRO E OS ESTUDOS SOBRE A PERSONAGEM EM 
“ESTÉTICA DA CRIAÇÃO VERBAL”, DE MIKHAIL BAKHTIN 

Anne Caroline de Morais Santos (UVA) 
annemorais17@hotmail.com 

 
 

Muitos são os livros de Teoria da Literatura que abarcam a composição poética e estética da obra literária. 
Dentre os elementos da narrativa – narrador, tempo, espaço, enredo e personagens –, muito se teorizou sobre nar-
rador, tempo, espaço e enredo. As teorias sobre o estudo das personagens, no entanto, são escassas, principal-
mente pela complexidade de se formalizar seres; seres esses que vivem dentro do plano paralelo: o mundo ficci-
onal, criado pelo autor e acabado pelo leitor. Se estamos falando em seres, estamos falando em psicologia, em fi-
losofia, em linguagem, em estética em tudo que abarca a existência e mais ainda, a existência dentro da esfera 
ficcional. Diante disso, surge a obra “Estética da criação verbal”, de Mikhail Bakhtin, leitura fundamental para 
os estudos literários, principalmente quando oferece teoria complexa e profunda, filosófica, linguística e literária 
da construção das personagens e de sua intrínseca relação com autor, obra e leitor. Consciente disso, debrucei-
me e ainda debruço-me no largo estudo dessa obra, para refletir sobre as contribuições do estudioso russo para os 
estudos da personagem. 

Palavras-chave: A personagem. Mikhail Bakhtin. Estética da criação verbal. 

 

ATITUDES LINGUÍSTICAS DOS RIKBAKTSA: DISCURSO PÚBLICO SOBRE A LÍNGUA 

Mileide Terres de Oliveira (UNICAMP) 
mileide.oliveira@jna.ifmt.edu.br 

 
Neste trabalho, trazemos o povo rikbaktsa, habitantes de 35 comunidades indígenas situadas no Noroeste 

do Estado e Mato Grosso. A proposta de nossa pesquisa é de cunho sociolinguístico, em que analisamos as atitu-
des linguísticas dos rikbaktsa a partir da situação de contato entre a língua rikbaktsa e o português, em que a ati-
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tude linguística consiste no discurso público sobre a língua. Para o referido trabalho, enfatizamos o discurso pú-
blico sobre a língua a partir de uma pesquisa bibliográfica e coleta de dados, realizada por meio de um questionário 
fechado aplicado a 30 colaboradores bilíngues rikbaktsa/português. Dos resultados encontrados, enfatizamos que a 
educação indígena é um mecanismo de auxílio para a preservação do idioma nativo, além da formação de professo-
res indígenas capacitados para ministrarem aulas nas aldeias e consequentemente preservar a sua cultura. 

Palavras-chave: Sociolinguística. Atitudes linguísticas. Língua rikbaktsa. 

 

ATIVIDADES MEDIADAS DE LEITURA QUE FOMENTAM 
A IMAGINAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO EMPODERAMENTO DISCENTE 

Aline Salucci Nunes (UERJ) 
alinesalucci@yahoo.com.br 

 
O trabalho apresenta uma proposta de investigação da relação entre a mediação que fomenta a imaginação 

em atividades de leitura e o empoderamento discente, no sentido de criar um ambiente que contribua para que o 
aluno cada vez mais assuma a autonomia de suas aprendizagens (FREIRE, 2006 [1996]).Partimos de uma pers-
pectiva pragmática de linguagem (WITTGENSTEIN, 1999 [1953]), de reflexões acerca das teorias de letramen-
tos (KLEIMAN, 2007; ROJO, 2012 [1995], 2007) e leitura (KLEIMAN, 1989; KOCH, 2014 [1997], 2006, 
2011) e da contribuição da Análise da Conversa Etnometodológica (GARCEZ, 2006) para propor a realização de 
uma pesquisa fundamentada na metodologia qualitativa, de inspiração interpretativista e etnográfica, tomando 
como campo o ambiente de sala de aula e visando à transformação do quadro investigado por meio de uma pes-
quisa-ação. Nosso objetivo é averiguar se e como o incentivo à imaginação e a legitimação das contribuições dos 
alunos e de sua bagagem de conhecimentos já construídos podem favorecer a produção de aprendizagens rele-
vantes para os participantes da interação durante as atividades de leitura. 

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Pesquisa-ação. 

 
A TRADUÇÃO NA HISTÓRIA: 

TRANSMISSÃO CULTURAL E CRÍTICA TEXTUAL 

Daniel Padilha Pacheco da Costa (UFU) 
dppcosta@hotmail.com 

 
Desde que, no século III a.C, a primeira tradução do Velho Testamento hebraico para o grego “a Septua-

ginta” foi realizada pelos setenta sábios, a tradução tornou-se um motor central de transmissão cultural. Na Ro-
ma antiga, a tradução dos autores gregos desempenhou um papel fundamental na produção da cultura latina. Na 
Idade Média, a tradução passou a ser entendida como uma prática de transmissão do conhecimento das autorida-
des latinas, como testemunha a tópica translatiostudii. A prestigiosa literatura francesa, por exemplo, foi criada 
por meio de traduções, como provam os primeiros poemas narrativos compostos em francês (os romans) que 
constituem uma miseenroman (tradução em vernáculo) de narrativas antigas. Na modernidade, a excessiva valo-
rização da originalidade do escritor relegou a tradução ao estatuto de simulacro. Juntamente com a crítica textu-
al, a tradução se coloca a serviço do trabalho filológico. Considerando a tradução como uma das modalidades de 
crítica textual, essa concepção visava oferecer subsídio para a compreensão do “original” (SCHLEIERMA-
CHER, 2010). As ramificações dessa concepção não se limitam a poetas do Romantismo alemão como, por 
exemplo, Goethe e Friedrich Hölderlin, mas podem ser encontradas em pleno século XX em filósofos tão anta-
gônicos como Walter Benjamin e Martin Heidegger (BERMAN, 1989). Com o surgimento, no início da década 
de 1970, do campo autônomo de conhecimento chamado Estudos da Tradução, foram desenvolvidos novos mé-
todos de pesquisa sobre a tradução, situados nas diferentes zonas de contato com outras disciplinas, como a Filo-
sofia, a Religião, a Literatura, a Linguística, a Sociologia, a Comunicação, a Ética e a Política. Pretende-se abor-
dar a relação interdisciplinar estabelecida pelas traduções desde a antiguidade greco-romana entre os diferentes 
processos de transmissão cultural e as modalidades de crítica dos textos produzidos em línguas estrangeiras. 

 

AULA DE LEITURA, LEITURA NA AULA: 
UMA PROPOSTA PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO NA EJA 

Michele Francisco Cassiano (CP II) 
michelecassiano135@gmail.com 

 
No contexto das discussões acerca da importância da promoção de multiletramentos na escola, o presente 

trabalho apresenta uma proposta de letramento literário para a Educação de Jovens e Adultos-EJA, aliando à 
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proposta de Rildo Cosson (2016) a utilização de recursos audiovisuais e letramento digital. A despeito dos per-
calços que atravessam o trabalho com a leitura no período noturno e na Educação de Jovens e Adultos, é possível 
realizar tal trabalho, a partir de uma metodologia apropriada para a promoção da leitura no espaço escolar. As-
sim, a utilização de tecnologia e de recursos audiovisuais pode auxiliar na promoção do letramento literário em 
um segmento de ensino muitas vezes negligenciado no que tange à formação leitora. 

Palavras-chave: EJA. Letramento literário. Formação leitora. 

 

AUTORIA TEXTUAL: UM ESTUDO DE CASO EM LINGUÍSTICA FORENSE 

Monica Azzariti (UERJ) 
azzariti@ig.com.br 

Welton Pereira e Silva (UFRJ) 
weltonp.silva@hotmail.com 

 

O exame pericial para verificação de autoria de um texto pode ser fundamental em uma investigação policial 
ou mesmo em um processo judicial. Esse texto pode ser uma carta de suicídio, uma ameaça, uma postagem em re-
des sociais, ou um documento formal. Esta análise objetiva identificar se um texto foi escrito, ou não, por uma de-
terminada pessoa. Neste trabalho, apresentamos a análise de textos do gênero “sentença judicial” (de um processo 
criminal), buscando resgatar o aporte teórico e a metodologia utilizada, a fim de refletir sobre os elementos essenci-
ais que compõem este exame e se eles estarão presentes, ou não, em outros gêneros textuais. A análise mencionada 
faz parte de um ciclo de estudos realizado pelo Grupo de Pesquisas em Linguística Forense da UERJ. 

Palavras-chave: Autoria. Perícia. Linguística Forense. 

 

BENZEÇÃO: UMA PRÁTICA SOCIAL 

Celina Gontijo Cunha (UFOP) 
celgontijo@yahoo.com.br 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 
cleziorob@gmail.com 

 

Abordando outras áreas do conhecimento, tais como a Antropologia, Etnografia e Sociologia, esta pesqui-
sa perpassa por caminhos da cultura, da religiosidade e da medicina popular, na tentativa de compreender a ori-
gem, formação e permanência dessas práticas. Nesse sentido, o estudo das manifestações da linguagem é inti-
mamente ligado aos fenômenos sociais, históricos e culturais. O nosso objeto de estudo, a benzeção, tem a orali-
dade como carro chefe para o repasse de seus saberes, uma tradição na cultura popular, implementando-se o im-
portante papel que a linguagem exerce enquanto práticas socioculturais. Essa pesquisa se propõe a analisar as re-
zas de cura populares inseridas no contexto das práticas de benzeção, considerando-se a tradição oral e o rito no 
processo de interacional social. Para tanto, iremos percorrer por outras áreas do conhecimento, que estão atrela-
das a oralidade e que se fazem presente dentro do universo das benzeções, tais como a cultura popular, a religio-
sidade popular, a medicina popular, na intenção de compreender, as relações interpessoais estabelecidas, que 
mantém a tradição ainda atual e que fazem da benzedeira um agende social do seu meio. 

Palavras-chave: Benzeção. Oralidade. Cultura popular. Sociolinguística. Interacional. 
 

BEOWULF: O HERÓI, OS MONSTROS E A BÍBLIA 

João Bittencourt de Oliveira (UERJ) 
joao.bittencourt@bol.com.br 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir um dos poemas anônimos mais complexos em inglês 

antigo (Old English): Beowulf. Esse poema sobrevive em um único manuscrito, British Library MS Cotton Vitel-
lius A. XV, embora esta seja uma compilação realizada a partir de dois manuscritos separados. A parte que con-
tém Bewoulf é datada com fundamentos paleográficos entre os século X e início do século XI, e uma datação 
mais precisa dentro da primeira década do século XII parece mais provável. Esse manuscrito contém cinco obras 
diferentes em inglês antigo, sendo as três primeiras em prosa traduzidas de originais latinos: The Passion of St. 
Christopher (“A Paixão de São Cristóvão”), The Wonders od the East (“As Maravilhas do Oriente”), Alexan-
der`s Letter to Aristotle (“Carta de Alexandre a Aristóteles”), Beowulf e o fragmento poético Judith. O manuscri-
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to foi redigido por dois escribas por volta do ano 1000 d.C. em saxão ocidental tardio (o dialeto literário do perí-
odo). O primeiro escriba copiou os três textos em prosa e os 1939 versos de Beowulf. O segundo escriba, que tinha 
um estilo mais obsoleto, copiou o restante de Beowulf e Judith. Na história de Beowulf, podemos identificar vários 
traços de caráter que definem o herói anglo-saxôni-co, a saber: lealdade, força física, coragem, bem como sagaci-
dade, cortesia, e, acima de tudo, o comprometimento com a salvação de seu povo. Todos esses traços são evi-
denciados, principalmente, nas três batalhas que Beowulf tem de enfrentar, ou seja, com monstro Grendel, com a 
mãe de Grendel e com o dragão. Há duas referências diretas a fatos da Bíblia. 

Palavras-chaves: Beowulf. Herói anglo-saxônico. Os monstros e a Biblia. 

 

BIO/GRAFIA, CONTEXTO E NARRATIVA EM HIDDEN FIGURES, 
DE MARGOT LEE SHETTERLY 

Aysla Caroline de Sousa Silva (UFMA) 
Walderlanne da Silva Ferreira (UFMA) 

Valeria Angelica Ribeiro Arauz (UFMA) 
valeria.arauz@ufma.br 

 

Esta análise aborda a construção do texto literário de Margot Shetterly na biografia das Mulheres Compu-
tadoras da NACA/NASA, tomando como referências o contexto que envolve as personagens e o contexto de 
produção da obra. Temas como a segregação racial, as diferenças de gênero e a corrida espacial americana se in-
terseccionam nas histórias dessas figuras ocultas: matemáticas e engenheiras que colaboraram no desenvolvi-
mento de tecnologia militar e aeroespacial para os Estados Unidos nos anos 60 do século XX. Tomamos como 
teoria os estudos de Umberto Eco, Dominique Maingueneau e Patrick Charaudeau para as análises da narrativa e 
do discurso na biografia analisada. O conhecimento sobre a história dessas mulheres é fundamental para ressig-
nificar o lugar social feminino e a construção equivocada de que a ciência seria um domínio masculino, indepen-
dentemente da época. Esse saber incentiva o aperfeiçoamento e qualificação a partir da identificação das mulhe-
res; estimula o conhecimento de suas aptidões e o desenvolvimento de novas práticas sociais. 

 

CAMINHOS DA GAMIFICAÇÃO: O DISPOSITIVO MÓVEL 
COMO FERRAMENTA POTENCIALIZADORA DO ENSINO 

Claudia Pungartnik (UESC) 
claudiapungartnik@gmail.com 

 
A geração Z é nativa digital e adquire conhecimento de forma diversa à tradicional sala de aula que co-

nhecemos. As novas tecnologias permitiram a difusão do conhecimento de forma democrática, rápida e interati-
va, especialmente com o uso dos smartphones. A gamificação é a teoria que norteia as novas possibilidades para 
uma educação inovadora, a qual professores utilizam para potencializar o ensino e motivar a aprendizagem de 
forma criativa. A pesquisa se dá sob a ótica do multiletramento para o estudante como nativo digital, que não 
apenas consome, mas produz conhecimento (ROJO, 2015) e para o professor na posição de imigrante digital 
(PRENSKY, 2001); e, dos novos gêneros textuais emergentes das tecnologias (MARCUSCHI, 2002; ROJO, 
2013) em uma Sociedade em Rede (CASTELLS, 1996) que está mergulhada em um mundo virtual (LÉVY, 
1999). No artigo, pretendo apontar alguns dos caminhos da gamificação na prática e as teorias da gamificação 
que apontam as tendências do ensino de línguas, com o uso do MALL (Mobile Assisted Language Learning), o 
M-learning, ou aprendizagem móvel como subcategoria da aprendizagem mediada pela internet (SAD, 2008; 
PILAR, JORGE; CRISTINA, 2013; HUANG, YANG, CHIANG, SU, 2016) especialmente no ensino de línguas 
estrangeiras.  

Palavras-chave: TDIC. MALL. Multiletramentos. Sociedade em Rede. 

 

CAVALINHO-DE-JUDEU, DONZELINHA, JACINTA E LAVA-BUNDA: VARIAÇÃO LEXICAL 
PARA O INSETO TÍPICO DE ÁREAS ALAGADIÇAS 

Thiago Leonardo Ribeiro (UEL) 
thiagoleonardoribeiro@gmail.com 

Neste trabalho, de natureza léxico-semântica, procedemos à descrição, análise e cartografação dos dados 
obtidos mediante as respostas dadas por 24 informantes, distribuídos por seis cidades que compõem a Rota do 



XXII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

Cadernos do CNLF, vol. XXII, nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2018. 33 

Café no Norte do Estado do Paraná, Ribeirão Claro, Cambará, Santa Mariana, Uraí, Londrina e Rolândia. A 
questão analisada é a de n° 24 do questionário elaborado para a verificação do léxico nessa região (RIBEIRO, 
2017), cujo enunciado é “como se chama o inseto de corpo comprido e fino, com quatro asas bem transparentes, 
que voa e bate a parte traseira na água?”. Trata-se do inseto que, nos dicionários, em sua forma de prestígio, é 
apresentado como libélula. Caracterizado por sua leveza e rapidez, em voos rasantes à beira dos rios, lagos e po-
ças de água limpa, alimenta-se de outros insetos e organismos. Na cultura japonesa, representa alegria e renasci-
mento, enquanto, na Europa, já foi considerado símbolo de azar. Este estudo fundamenta-se nos princípios 
teórico--metodológicos da geossociolinguística (junção das metodologias de pesquisa da Geolinguística e da So-
ciolinguística) e, neste recorte, apresentamos o registro e estudo das variantes lexicais, considerando as dimen-
sões diatópica, diassexual e diageracional, portanto, numa perspectiva pluridimensional, conforme Thun (2005). 
Assim, diante de diferentes formas para nomear o mesmo referente e para retratar a identidade linguística local, 
torna-se relevante inventariar o léxico constituído pelos povos colonizadores da região, atraídos pelo cultivo do 
café, desde o final do século XIX, num fluxo migratório de brasileiros, mas também de imigrantes europeus e 
asiáticos que se deslocaram em busca de melhores condições de vida. 

Palavras-chave: Geossociolinguística. Libélula; Norte do Paraná. Variação lexical. 

 

CENTENÁRIO DO MODERNISMO (1918-2018) 

Camillo Cavalcanti (UESB) 
camillo.cavalcanti@gmail.com 

 

Neste minicurso, serão desenvolvidos os seguintes tópicos: 1. Ecdótica: 1.1. Fundação: O perfeito cozi-
nheiro das almas deste mundo (1918); 1.2. Gênese: João Miramar (1916-1923): desafio ecdótico e espinha dor-
sal; Juca Mulato (1917) e estacionários: integralismo e ameaça oitocentista; 2.Estilística: 2.1. Materialismo e 
vanguarda, a essência modernista; 2.2. Contramão: conservadores, neossimbolistas e espiritualistas; 3. Historio-
grafia: 3.1. Início em 1922, 1920 e 1916; 3.2. Delimitação do corpus: por achismo ou marca epocal; 3.3. “Pré-
Modernismo” – corrigenda: estética pré-modernista; 3.4. Três fases modernistas: o problema “Neomodernismo”; 
3.5. “Pós-Modernismo”: início em 1930, 1945, 1960, 1964 e 1974; 4.Crítica: lógica duo-conflitual entre espiritu-
alistas e materialistas, conservantismo e vanguarda: 4.1. Fase preparatória(1912-1921): jamais período, repertó-
rio rudimentar: O Pirralho (1911-1918), Carnaval (1919), “Prefácio Interessantíssimo” (1921); 4.2. 1ª fase 
(1918-1931): contra-ameaça oitocentista, experimentalismo de vanguarda (antropofagia): Perfeito cozinheiro 
(1918), Pau-brasil (1924), Vamos caçar papagaios (1926), Macunaíma (1928), Cobra Norato (1931); outro mate-
rialismo: regionalismo: Meu sertão (1918), Coivara (1920), Os caboclos (1920), Brás, Bexiga e Barra Funda 
(1927), A bagaceira (1928), O ouro de Cuiabá (1933); espiritualistas: Nunca mais (1923), O mundo do menino 
impossível (1925), Alguma poesia (1930); 4.3. 2ª fase(1931-1945): subjetivismo e baixo nível estético: de espiri-
tualista a humanista: Maleita (1933), Território humano (1936), Nico Horta (1939); regionalismo fortalecido: 
Puçanga (1929), O quinze (1930), Menino de engenho (1932), Cacau (1933), Vidas secas (1938), Marajó (1947); 
espiritualismo: Canto do liberto Augusto Frederico Schmidt (1929), Caminho para a distância (1933), Tempo e 
eternidade (1935); Viagem (1939); 4.4.3ª fase(1945-1956): humanitários e existencialistas (evolução do espiritu-
alismo anterior): Perto do coração selvagem (1944), Sagarana (1946), Ciranda de pedra (1955), desmaterializa-
ção e abstração: Psicologia da composição (1947), Cubo de trevas (1948); O homem e sua hora (1955); teatro: 
Amanhã será outro dia (1941), Vestido de noiva (1943); escrita conservadora: geração 45; 4.5. 4ª fase(1956-
1970): união entre vanguarda e existencialismo: poesia concreta (Noigandres, 1955) e outros estilos ultraexperi-
mentalistas: Madeira feita de cruz (1963), Nove, novena (1966); 5.Antimodernismos: de Jeca Tatu (1915) a O 
coronel e o lobisomem (1970). 

Palavras-chave: Epistemologia. Sistematização. História literária. Literatura brasileira. Crítica e teoria literária. 

 

CLARICE LISPECTOR PARA QUEM? 

Mariana Vidal de Vargas (UERJ) 
mariana.v.vargas@hotmail.com  

 

O presente trabalho busca identificar pontos de convergência entre as produções literárias de Clarice Lis-
pector, direcionadas para o público infantil e aquelas direcionadas para o público adulto. Considerando que o li-
terário, em essência, não se subverte a classificações etárias, partiu-se do pressuposto de que importantes com-
ponentes e características do cânone literário da autora também estariam presentes nos livros infantis. Com base 
na análise de textos da autora, pode-se questionar se há um momento certo para a apresentação de determinados 
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autores ou obras para os alunos da educação básica ou que metodologia pode ser utilizada a fim de proporcionar 
uma recepção (produtiva) por parte deles. Acredita-se que as reflexões propostas pela pesquisa podem ajudar a 
transformar o processo de escolarização da Literatura que, infelizmente, tem sido feita de forma tardia – apenas 
no Ensino Médio – e equivocada, como se Literatura e História da Literatura fossem sinônimos. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Linguagem literária. Letramento literário. 

 

 

COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAL, CONJUNÇÕES E ORAÇÕES EM UMA COLEÇÃO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA APROVADA NO PNLD 2018 

Jefferson Evaristo do Nascimento Silva (UERJ) 
jeffersonpn@yahoo.com.br 

 

Dizer que coesão e coerência, conjunções e orações são temas fundamentais para o ensino de Língua 
Portuguesa não é nenhuma novidade. Muitos outros, antes de nós, já o fizeram (MACHADO; VILAÇA, 2012; 
BECHER; SELOW, 2015), de forma que o assunto, à primeira vista, pode parecer já discutido o suficiente. É, 
portanto, ponto comum que tais tópicos devem constar em qualquer currículo de ensino de Língua Portuguesa. 
Ao mesmo tempo, o Brasil pauta a escolha dos materiais didáticos que promoverão esse ensino a partir do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ação governamental que, com as devidas proporções, data de 
1937, tendo sido sistematizado como hoje o conhecemos a partir de 2002. No PNLD de Língua Portuguesa, 
estão expostos os procedimentos, tópicos, epistemologias, pressupostos e objetivos, dentre outros, que devem 
nortear esse ensino. É de se esperar, assim, que os onze materiais didáticos selecionados pelo PNLD 2018 – ou 
seja, aqueles materiais que recebem a chancela do programa como “materiais aprovados” – contemplem de 
maneira satisfatória o ensino de coesão e coerência, dada a importância do tema. Nosso trabalho, portanto, se 
concentrará em avaliar uma dessas coleções (“Português Contemporâneo: diálogo, reflexão e uso”, escrito por 
William Roberto Cereja, Carolina Dias Vianna e Christiane Damien, da Editora Saraiva), utilizada por um 
Instituto Federal no Estado do Rio de Janeiro. Em uma discussão mais ampla sobre produção textual, 
investigaremos a forma como são tratadas, apresentadas e exploradas a coesão e a coerência, as orações e as 
conjunções, de acordo com os pressupostos de Koch e Travaglia (2011), Koch, (2012), Antunes (2014; 2005) e 
Fávero (2001). Buscaremos analisar o tratamento do tema em questão, sua pertinência, profundidade, 
aplicabilidade e possibilidade de utilização por parte do aluno em outros contextos. Nossos resultados 
preliminares apontam para uma abordagem superficial do tema, descontextualizada e dividida em pedaços ou 
anos, instrumentalizada para a resolução dos exercícios propostos e com pouca aplicabilidade em outros 
contextos, como nas redações de vestibulares, concursos ou ENEM. 

Palavras-chave: Coesão. Coerência. Ensino. PNLD 

 

 

COMO FALAM OS EVANGÉLICOS: ANÁLISES SOBRE 
OS JARGÕES DA COMUNIDADE CRISTÃ 

Wagner Pavarine Assen (UERJ) 
wagner.assen@gmail.com  

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
natanielgomes@uol.com.br 

 
 

Este artigo apresenta uma síntese dos resultados das análises feitas, nos níveis de pós-graduação, Mestra-
do acadêmico em Letras, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tendo como aporte teórico a Socio-
linguística Variacionista, o objetivo deste trabalho fora explanar os estudos dos aspectos sociolinguísticos conti-
dos na ocorrência dos jargões, descrever e explicar como os fiéis de uma comunidade cristã evangélica neopen-
tencostal, do movimento G-12, faz uso destes jargões para se identificar ou se inserir/adequar em seu contexto 
comunitário. Como norte para o estudo e análise dos jargões, o presente texto tem como suporte teórico, entre 
outros, os postulados históricos sociais da linguagem de Burke e Porter (1995), tendo em vista as relações entre 
doutrina, ideologia e inserção comunitária pelo modo de fala da comunidade. 

Palavras-chave: Jargões. Evangélicos. Religião. Neopentecostal. Sociolinguística. 
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COMPETÊNCIA LEITORA: UM ALICERCE PARA 
O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi (IFF) 
ebalbi23@hotmail.com 

 

A convicção de que o domínio da competência leitora e da habilidade de escrita representam alicerces 
fundamentais para um pleno exercício da cidadania torna indispensável uma busca permanente de adequar o dia 
a dia da sala de aula de português às constantes transformações da sociedade em que estamos inseridos e às fre-
quentes modificações sofridas pela língua portuguesa ao longo do tempo. O ensino de língua/linguagem deve 
promover reflexão que leve o aluno a compreender o uso/funcionalidade da mesma e à percepção da intenciona-
lidade do locutor do texto efetivando-se assim o caráter dialógico do texto. Fazer os alunos perceberem que os 
conceitos apresentados em suas aulas fazem parte da gama de textos que circulam em toda a sociedade e com os 
quais há necessidade de interagir deve ser o objetivo de todo professor de Português, pois é o domínio da lín-
gua/linguagem que possibilita ao aluno ver a si mesmo e ao outro na sociedade, reconhecendo assim seu papel 
social. Tendo como objetivo evidenciar que só promovendo a reflexão dos alunos sobre a língua/linguagem usa-
da em nossas interações sociais, sejam elas formais ou informais, é que, de fato, se efetiva o processo de ensino-
aprendizagem da língua. Para isso, este trabalho se valerá da análise de textos de circulação em diferentes meios 
midiáticos. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Língua Portuguesa. Prática Docente. 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL E INSTITUIÇÃO MUSEAL: A LOGOMARCA DO MUSEU CIÊNCIA E 
VIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE ARTESÃOS DE DUQUE DE CAXIAS 

Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) 
jacapili.jl@gmail.com 

Ana Paula Cavalcante Lira do Nascimento (UNIGRANRIO) 
apcln@hotmail.com 

 
 

Relações humanas têm por base o conceito de representação. A linguagem é uma representação e, assim 
sendo, é construída socialmente. Dentre os vários tipos de linguagem encontramos a comunicação visual, muito 
presente numa sociedade que vive o tempo de forma intensa e acelerada. A intenção desse trabalho é estabelecer 
uma relação entre comunicação visual e patrimônios, a partir de suas logomarcas. Como os logos podem, ou não, 
serem lidos por transeuntes e moradores de uma cidade? Que representações são produzidas a partir dessa leitu-
ra? Essas representações podem incentivar uma aproximação dos transeuntes com os espaços patrimoniais? Es-
colhemos como objeto de pesquisa o Museu Ciência e Vida, situado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminen-
se. Os dados foram coletados a partir de uma pesquisa de opinião com a participação de artesãos que trabalham 
semanalmente em frente ao museu. 
 

COMUNIDADE PESQUEIRA DE ARRAIAL DO CABO: 
A REPRESENTAÇÃO DOS CABISTAS PELA NARRATIVA 

Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 
manuelacmanhaes@hotmail.com 

 
 

Nosso questionamento inicia-se sobre a relação entre a justiça e as comunidades tradicionais na busca pe-
lo reconhecimento social numa sociedade desigual e excludente, que traz dominações econômicas, políticas, tec-
nológicas e culturais no século XXI. Desse modo, nossa reflexão se volta para a realidade social e seus elemen-
tos simbólicos, na qual encontramos, na verdade, a injustiça, o conflito social e as especificidades que são viven-
ciados pelas sociedades tradicionais diante dos fatos e fenômenos sociais. Contudo, num movimento que tem a 
sociedade democrática como eixo, e por outro lado, no interior dessas comunidades onde encontramos especifi-
cidades nas relações sociais que são constituídas pelo modo de vida, e definições na narratividade, é importante 
refletirmos sobre o sentimento de pertencimento, e assim, a confluência de pormenores, presentes na vida cotidi-
ana dos membros da comunidade e, que se tornam grandiosos que podem propiciar o reconhecimento social en-
tre os mesmos, por isso, comunitário. Assim, a narrativa estaria repleta de elementos estruturais significantes que 
retomam o sentido da comunidade pesqueira artesanal de Arraial do cabo. 
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CONCEPTUALIZAÇÃO DE NOMES PARA ÓRGÃOS 
SEXUAIS: GÊNERO, TABU E PRECONCEITO 

Patrícia Oliveira de Freitas (UERJ) 
freitasp.letras@gmail.com 

 
Em pesquisa realizada para mestrado (FREITAS, 2017), observaram-se os processos cognitivos que sub-

jazem à construção de sentidos de piadas com emprego de nomes populares dados à vulva e ao pênis. Os dados, 
analisados fundamentalmente sob a ótica da Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) e da 
Teoria da Integração Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002), demonstraram depreciação nos nomes da-
dos à vulva em oposição aos nomes dados a pênis. Apesar do efeito cômico na conceptualização de narrativas 
jocosas, verificou-se que o acionamento do conhecimento convencionalizado dos falantes relativo a determina-
das partes do corpo perpassa pelo âmbito do tabu linguístico (ULLMANN, 1966; GUÉRIOS, 1979). Nesse sen-
tido, existem formas de contornar a restrição vocabular, utilizando-se de comparações que se pautam, predomi-
nantemente, em relações vitais de REPRESENTAÇÃO e de ANALOGIA (FAUCONNIER; TURNER, 2002). 
Além disso, constatou-se que, para contornar a restrição vocabular moralmente estabelecida, são ativadas metá-
foras conceptuais gerais dos tipos PESSOA É OBJETO, (PARTE DO) CORPO HUMANO É OBJETO, PES-
SOA É ANIMAL, (PARTE DO) CORPO HUMANO É ANIMAL e (PARTE DO CORPO DA) PESSOA É 
PLANTA, que estruturam metáforas conceptuais mais específicas, tais como PÊNIS É OBJETO ERETO E RI-
JO, PÊNIS É OBJETO CILÍNDRICO E RETO, PÊNIS É AVE, VULVA É OBJETO CURVO, VULVA É MA-
TAGAL e VULVA É RECEPTÁCULO DO PÊNIS. Dando continuidade a essa pesquisa, pretende-se observar a 
conceptualização dos nomes dados à vulva sob a perspectiva feminista da construção de gênero, levando-se em 
consideração os valores culturais e experienciais subjacentes a essas metáforas do pensamento e, consequente-
mente, a tais designações de valor depreciativo. 

Palavras-chave: Gênero. Órgãos sexuais. Metáfora e Integração Conceptuais. 
 

CONDIÇÕES SOCIOCOGNITIVAS: ESQUINAS DA RELIGIÃO EM MADUREIRA 

Marcelo Vitor de Souza Paes (UERJ) 
Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFRRJ) 

dayhanepvs@gmail.com 
 

É imprescindível, neste momento, reconhecer a importância do contexto sociocognitivo que se configura 
entre os bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, isto é, o contexto a partir da definição de Van Dijk (2012, 34) “si-
tuações sociais que influenciam a conduta humana”. Para tanto, toma-se como ponto de partida desta pesquisa o 
bairro tido por muitos como a “capital do subúrbio”, usando como veículo, para percorrer neste território, as di-
ferentes manifestações religiosas que ajudam a moldar a paisagem e a sua gente. Nessa perspectiva, voltando os 
olhos para a formação dos subúrbios cariocas, encontramos por meio do exercício da fé, de saberes e de sabores 
bem como de risos e de rezas, o bairro de “Madureira”, que pode ser visto nesse ponto de convergência entre os 
mais variados caminhos, como aquele que sempre teve vocação para as trocas, acordos e negociações e que pode 
resumir a cultura carioca à somente uma palavra: “encontros”. Forçados ou circunstanciais, eles definem grande 
parte do que se tornou a cidade do Rio de Janeiro e ajudam a entender suas particularidades. A partir de dados 
coletados em entrevistas com religiosos e comerciantes do bairro, serão fornecidos argumentos que sustentam a 
tese de que os contextos sociocognitivos são, segundo Van Dijk (2012), cruciais para a produção e a compreen-
são do discurso, por isso são determinantes à construção do sentido do objeto discursivo. Logo, o conhecimento 
sociocultural compartilhado é uma condição necessária para o entendimento do discurso histórico, social ou cul-
tural. “Boa parte da Psicologia Cognitiva orienta-se no sentido de tornar explícita essa relação entre o discurso e 
o conhecimento durante o processamento discursivo. O conhecimento exerce papel crucial na comunicação e 
tem função central nos modelos de contexto” (VAN DIJK, 2012, p.122). 

Palavras-chave: Contexto. Discurso. Madureira. Subúrbio. Rio de Janeiro. 

 

CONSTRUÇÃO RELACIONAL COM OS VERBOS “TORNAR-SE” E “VIRAR”: 
SIMILARIDADES E DIFERENÇAS 

Bruna Gois Pavão Ferreira (UFRJ) 
brunagpavao@hotmail.com 

 
Esta comunicação tem por objetivo expor alguns aspectos da pesquisa que vem sendo empreendida no 

âmbito do Projeto PREDICAR: Formação e expressão de predicados complexos: estabilidade, variação e mu-
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dança construcional, com base nos pressupostos da Gramática de Construções Baseada no Uso (BYBEE, 2010, 
2013; CROFT, 2004; GOLDBERG, 1995, 2013; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; dentre outros), sobre a 
construção relacional com os verbos “tornar-se” e “virar”, indicando mudança de estado, no português brasileiro. 
Para tanto, conta-se com um acervo de ocorrências de tais verbos em construções relacionais de mudança de es-
tado coletadas em jornais, revistas acadêmicas e sites de avaliação de viagens, que foram analisadas de acordo 
com alguns parâmetros, como o tipo de sintagma predicativo (nome ou adjetivo), o grau de animacidade do su-
jeito, o valor semântico--aspectual da construção e o grau de formalidade, a fim de discutir a variação/alternância 
desses verbos na construção relacional de mudança de estado, uma vez que a escolha de uma ou de outra forma 
pode acarretar diferentes efeitos semânticos, discursivos e pragmáticos. Além disso, realizou-se uma análise 
mais refinada do predicativo sob a forma de sintagma nominal (SN), mais produtivo nas construções com ambos 
os verbos, a fim de verificar se há alguma diferença quanto à forma (presença ou não de determinantes e especi-
ficadores), o que apresentou resultados relevantes. De acordo com resultados já obtidos, as construções com 
“tornar-se” e “virar” são bastante semelhantes, diferenciando-se quanto ao grau de formalidade, uma vez que a 
construção com tornar-se é mais utilizada em contextos formais e a com virar, em contextos informais; as cons-
truções com “tornar-se” e “virar” se ligam, na maioria das vezes, a sintagmas nominais, indicando mudança mais 
permanente e gradual de estado; quanto à forma do sintagma predicativo, o SN das construções com tornar-se 
apresenta, em sua maioria, determinantes e/ou modificadores, enquanto o SN das construções com “virar” é, em 
maior parte, constituído por um único substantivo ou palavra substantivada. 

 

CONSTRUÇÕES DE DESLOCAMENTO À ESQUERDA NO PB E NO PE 

Carlos Eduardo Nunes Garcia (UFRJ) 
nunes_carlosedu@hotmail.com 

 

Este trabalho investiga a estratégia de deslocamento à esquerda na fala de brasileiros e portugueses. Nessa 
construção, exemplificada em (1) “[a moça que trabalha lá em casa]i elai é de Queimados, né?”, há vinculação 
do tópico a um pronome ou a um constituinte de igual valor. A pesquisa, fundamentada em estudos anteriores 
(cf. VASCO, 1999 e 2006; ORSINI; VASCO, 2007; PAULA, 2012), tem como aporte teórico a associação do 
modelo de estudo da mudança descrito por Weinreich, Labov e Herzog (1968) à Teoria de Princípios e Parâme-
tros (cf. CHOMSKY, 1981), que sustenta as hipóteses arroladas e a seleção dos grupos de fatores estruturais. Os 
dados foram coletados de 36 entrevistas que integram o acervo sonoro do Projeto Concordância, distribuídos por 
faixa-etária, gênero, grau de escolaridade e origem do informante. Objetiva-se, assim, (i) averiguar a frequência 
e o comportamento estrutural das referidas construções, numa perspectiva interlinguística e (ii) observar o grau 
de interferência do nível de letramento na frequência e em eventuais restrições impostas por cada sistema às 
construções de deslocamento à esquerda na gramática da fala de brasileiros e portugueses, visto que, segundo 
Duarte, Cyrino e Kato (2000), o PB passa por mudanças no que diz respeito à marcação do Parâmetro do Sujeito 
Nulo, comportamento não observado na gramática da fala do PE. Esta diferença paramétricas está correlacionada 
às ocorrências de deslocamento à esquerda em cada sistema. Os resultados, gerados a partir da variável grau de 
letramento, mostram que se, por um lado, o PB não possui restrições estruturais às ocorrências das construções 
estudadas, confirmando resultados de estudos anteriores sobre o tema, o PE as apresenta, uma evidência de que, 
no que tange à tipologia das línguas (cf. LI; THOMPSON, 1976), estes sistemas parecem se situar em pontos 
distintos deste continuum. 

Palavras-chave: Português Brasileiro. Português Europeu. Deslocamento à esquerda. Parâmetro do Sujeito Nulo. 

 

CONSTRUINDO UM BANCO DE DADOS PARA AS PESQUISAS TOPONÍMICAS 

Clese Mary Prudente (UNEB) 
cleseprudente@gmail.com 

Marta Maria Gomes (UNEB) 
gomes.marta@uol.com.br 

Celina Marcia de Souza Abbade (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 

Considerada como um importante meio de investigação linguística, a pesquisa toponímica apresenta-se 
como instrumento valioso para o estudo da língua, tendo em vista que a nominação de lugares acompanha a ati-
vidade humana desde tempos imemoriais, refletindo no léxico as condições ambientais e sociais de uma comuni-
dade. Os estudos desenvolvidos na área apoiam-se na leitura de documentos de diversas épocas e em pesquisas 
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de campo para realizar uma das fases mais importantes do trabalho: a coleta de dados. Analisam-se neste artigo 
alguns métodos de composição de corpus, utilizados em pesquisas toponímicas realizadas no Brasil e apresenta-
se o trabalho de coleta de dados desenvolvido a partir do documento disponibilizado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) da Bahia para o processo eleitoral de 2014, contendo as seções eleitorais do interior do Estado 
por zona e local de votação. Desse documento foram coletados signos toponímicos de acidentes humanos da zo-
na rural, envolvendo distritos, povoados, assentamentos e comunidades quilombolas, inseridos no banco de da-
dos do Projeto ATOBAH: Atlas Toponímico da Bahia. 

Palavras-chave: Atlas toponímico. Comunidades quilombolas. Projeto ATOBAH. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA DE CORPUS PARA O 
ENSINO DE IDIOMAS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Thereza Cristina de Souza Lima (UNINTER) 
tcslcristina@gmail.com 
thereza.l@uninter.com  

 

Sabe-se que o desenvolvimento da informática trouxe importantes melhorias para a área da educação e, 
mais especificamente, para o ensino de língua estrangeira e elaboração de material didático. Nesse aspecto, atu-
almente, a abordagem da Linguística de Corpus tem possibilitado importantes contribuições, principalmente no 
que tange às áreas lexical e gramatical, pois permite que o professor tenha acesso e utilize enormes banco de da-
dos formados pela língua em uso. Os objetivos dessa apresentação são, portanto, refletir sobre aspectos positivos 
e negativos do uso da Linguística de Corpus em sala de aula bem como na elaboração de materiais didáticos e 
analisar algumas atividades baseadas em corpus encontradas em materiais didáticos. 

Palavras-chave: Linguística de corpus. Ensino de língua estrangeira. Produção de material didático. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA METÁFORA GRAMATICAL NA 
PRODUÇÃO ESCRITA DO ENSINO MÉDIO 

Elisa da Silva de Almeida (UERJ) 
elisadsda@gmail.com 

A verificação das dificuldades quanto à compreensão e à expressão escrita dos alunos da educação básica 
é observada, constantemente, pelos docentes do Brasil (SILVA, 2009). Estudos como os de Velloso (2014); Va-
lério (2012); Ramos (2011); Castro (2009); Oliveira (1997) demonstram que parte dos problemas no uso da lín-
gua pode estar ligada à falta de domínio de um recurso linguístico denominado como metáfora gramatical 
(SARDINHA, 2007). Assim, há a necessidade de se investigar mais esse fenômeno linguístico e as produções 
textuais escolares são significativos meios para se observar as capacidades e habilidades em relação à modalida-
de escrita do aluno. Dessa forma, sob a perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; HAN-
SAN, 1989; GOUVEIA, 2009), que dá enfoque à metáfora gramatical como um dos recursos linguísticos que 
pode contribuir para produções textuais mais adequadas aos contextos acadêmicos e escolares, a presente pesqui-
sa somou--se aos trabalhos supracitados com o objetivo de confirmar e ampliar os resultados apontados nessas 
investigações de que o uso da nominalização, como recurso para a realização da metáfora gramatical, é necessá-
rio para a formação acadêmica dos alunos, devido à sua relação com a linguagem científica. Em vista disso, pre-
tendeu-se fazer uma investigação sobre a metáfora gramatical na última série do Ensino Médio. O corpus da pre-
sente pesquisa foi composto por dez produções textuais de alunos de diferentes colégios da rede privada do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro que estão na 3ª série do Ensino Médio, ou seja, no último momento da educação bási-
ca, com o objetivo de estudar a metáfora gramatical nessa fase escolar. 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional. Metáfora gramatical. Escrita escolar. 

 

CRENÇA SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL 

João Paulo Bulhões e Mattos (UFF) 
jpbmattos1@gmail.com 

 

Este trabalho apresenta uma discussão teórica em torno do conceito das crenças acerca da aprendizagem 
das línguas, em especial da língua portuguesa, e da motivação dos alunos em aprenderem o português como lín-
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gua adicional. O estatuto teórico aqui apresentado é base de pesquisa realizada com pesquisadores da área e ob-
jetiva entender como se processa a crença no ensino do português como L2 e como lidar adequadamente com as 
crenças negativas. O presente artigo se justifica na necessidade de reflexão e discussão acerca de questões que 
subsidiem o crescimento da procura pelo exame de Proficiência em Língua Portuguesa em outros países. 

Palavras-chave:  Língua portuguesa. Crenças e motivação. 

 

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO TERMINOLÓGICO 
VOLTADO AO ESTUDO DE PERFIL ACADÊMICO 

Stephisson Galvão (FATEC SENAC-RJ) 
Erika Klein  (FATEC SENAC-RJ) 

Miryam Silva (FATEC SENAC-RJ) 
Johnny Tafur (UNICARIOCA e FATEC SENAC-RJ) 

Amanda Duarte Blanco (FATEC SENAC-RJ) 
amandadublan@gmail.com  

 

Este trabalho tem por objetivo divulgar a proposta de pesquisa em andamento referente à análise do 
comportamento de termos da área da Tecnologia da Informação (TI) e ao estudo do perfil acadêmico de docentes 
e discentes de disciplinas da área com base no emprego de unidades terminológicas em diferentes textos 
veiculados em âmbito educativo de uma instituição de ensino superior. Pretende-se justificar a relevância da 
construção de uma plataforma de reconhecimento automático terminológico, utilizando a técnica de Aprendizado 
de Máquina (Inteligência Artificial) e banco de dados não relacionais (NOSQL) em razão das características dos 
Big Data, para fins linguísticos e pedagógicos. No que diz respeito aos primeiros, a análise do comportamento da 
linguagem de especialidade da área de Informática, em ampla expansão atualmente, permitirá observar o 
comportamento do vernáculo frente aos estrangeirismos da área, dentre outros pontos, seguindo as propostas de 
Cabré (2007) e Faulstich (2003). No que concerne aos fins pedagógicos, o reconhecimento dos termos em textos 
da área veiculados em âmbito institucional permitirá a observação do grau de especialização dos discursos 
docente e discente em diferentes situações comunicativas, com vistas a analisar a pertinência de um texto 
especializado de acordo com o contexto comunicativo em pauta. 

Palavras-chave: Terminologia. Inteligência artificial. 

 

CRISE ECONÔMICA ATRAVÉS DO DISCURSO HIPERBÓLICO DE 
PETER JOSEPH NA TRILOGIA ZEITGEIST 

Adelson Oliveira Mendes (UNEB) 
Thiago Martins Caldas Prado (UNEB) 

 

Por meio de uma proposta qualitativa de análise, seguiu-se uma investigação do seguinte tema: a crise 
econômica apresentada através do discurso hiperbólico de Peter Joseph na trilogia Zeitgeist. Como apoio à pes-
quisa, a fim da compreensão das críticas de Peter Joseph ao capitalismo, adotaram-se os estudos do sociólogo 
Bauman (2001, 2008, 2010 e 2016), Prado (2017), La Boétie (2010) e Bakan (2008) e Friedman (1978). Estudos 
do campo da retórica e argumentação, como os de Fiorin (2016), os de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) fo-
ram utilizados para fortalecer a compreensão da figura de linguagem da hipérbole adotada nos enunciados reali-
zados por Joseph. Utilizando a hipérbole, Peter Joseph descreve acontecimentos no decorrer da história no cam-
po da economia de modo a produzir um efeito de imprevisão responsivo em que o exagero das enunciações bus-
ca acusar a cumplicidade discursiva na área econômica que sustenta o establishment. 
 

CRONONÍMIA E A IDENTIDADE DO TEMPO 
Reginaldo Nascimento Neto (UFT) 

reginaldonascimentoneto@gmail.com 
 

Este trabalho pretende discutir que os cronônimos ou a denominação das divisões do tempo têm sido ape-
nas descritivas ou designativas, pois o tempo ainda está longe de ser entendido. Dessa forma, este estudo de cro-
nonímia detém-se no exame dos nomes designativos e descritivos de fenômenos temporais, e tem como meta, 
descortinar a motivação inicial de determinado cronônimo bem como o momento e as circunstâncias em que se 
rompeu a camada semântica primeva, redirecionando uma nova fluição de sentido para novas ramificações de 
significados, ou seu esvaziamento semântico. Supõe-se que a crononímia, ou forma de nomear o tempo, empregada 
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pelas civilizações, revela motivações cinético-astrais, espaço-ambientais, religiosas e, ou metafóricas. Dessa for-
ma, então, os cronônimos envelopariam descrições desses fenômenos astrais, sensoriais, místicos ou científicos, 
que ao serem descortinados, resgatam conhecimento e modos de ver científicos e antropológicos. Busca-se ânco-
ra teórica em autores como Bakhtin (1990), Dick (1990; 1998), entre outros, e analisam-se etimologia e fluição 
histórico-semântica para os termos de tempo como segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, era e 
outros termos crononímicos com o propósito de identificar os elementos científico-culturais envelopados neles. 

Palavras-chave: Crononímia. Etimologia. Identidade. 

 

CULTURA DIGITAL PARA PROFESSORES DE LÍNGUAS: 
LETRAMENTO DIGITAL, FERRAMENTAS E AMBIENTES 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 
professorvilaca@gmail.com 

Este minicurso aborda questões da cultura digital na formação de professores e nas práticas pedagógicas, 
com o foco no professor de Letras. Serão abordados alguns conceitos centrais quando pensamos na relação entre 
as tecnologias digitais, a linguagem e as práticas em sala de aula. Apesar do grande impacto, das possibilidades e 
dos desafios das tecnologias digitais nas práticas sociais mais diversas, muitos professores não tiveram ou têm 
formação específica sobre as tecnologias. Esta formação não pode ser vista apenas como inserir dispositivos ou 
aplicativos nas aulas, mas é necessário também refletir criticamente sobre como as tecnologias influenciam, mo-
dificam e estabelecem formas de interação, comunicação e ensino. Web 2.0, letramento digital, gêneros textuais 
digitais e internetês e ambientes virtuais de aprendizagem serão alguns dos tópicos abordados. 

Palavras-chave: Cultura Digital. Letramento Digital. Formação de Professores. 
 

DA “FLOR DO LÁCIO”, DE BILAC, AO NÉCTAR DA LÍNGUA EM BOJUNGA 

Sônia de Almeida Barbosa Grund (UNIGRANRIO) 
soniagrund@uol.com.br 

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

 

O artigo em questão tem como propósito debater acerca da escrita de Olavo Bilac e Lygia Bojunga, enfa-
tizando os seguintes pontos: 1º) A arte com o léxico português, objetivando enaltecer a língua portuguesa que, 
em Bilac, é exemplificada com o poema “Língua portuguesa”, obra pela qual, o poeta institui um eu poético em 
diálogo com o próprio idioma, corporificando-o, apresentando-o como algo belo e complexo, através da diversi-
dade fonética, regras gramaticais e exceções linguísticas. A análise do poema supracitado será correlacionada à 
escrita de Lygia Bojunga em “O Rio e eu”, livro, por meio do qual a autora introduz um eu narrativo em intera-
ção com o próprio Rio de Janeiro. Este é personificado e, desta forma, é elemento imprescindível para que Bo-
junga ilustre sua mestria no trabalho morfossemântico da língua portuguesa. 2º) O papel da urbanização carioca 
na visão de Bilac e Bojunga. A pretensão, com esse segundo ponto, é destacar a representatividade e não repre-
sentatividade de um e outro autor, conforme suas memórias geográficas ou afetivas do lugar em que se vê, de fa-
to, pertencente. Serão, pois, utilizados estudos de Marc Auge (Não Lugares) e Yi-Fu Tuan (Espaço e Lugar: 
Perspectiva da Experiência) além de crônicas, de Bilac, e “O Rio e eu”, de Bojunga. Por fim, o mérito do presen-
te artigo é ilustrar como os dois autores dão vida à língua portuguesa, contextualizando-a com a história e com a 
realidade vivida por ambos. 

Palavras-chave: Léxico. Memória. Pertencimento e literatura. 
 

DALÍ ENTRE PERSONA E PERSONAGEM: 
UMA LEITURA DO SURREALISTA EM LA CASA DE PAPEL 

Djalma dos Santos Lima (UFRJ) 
djalma.sanlima@gmail.com 

 
Assalto, máscaras, sentimentos à flor da pele, música antifascista, macacões e telefones vermelhos. Esses 

são os elementos que se sobrepõem na série espanhola de, possivelmente, maior êxito no século presente. La ca-
sa de papel traz à tona não somente o aspecto surrealista nos seus elementos simbólicos, mas dialoga esses ele-
mentos com a redenção que Álex Pina – criador da série – dá a Dalí ao inseri-lo numa ação contra um fascismo 
moderno. E, embora, o corpus seja, num primeiro momento, do gênero televisivo/cinematográfico, aqui partimos 
do conflito dramático que desencadeia a ação das personagens, conflito este que tem sua gênese no campo artís-
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tico literário. Deste modo, o que analisamos é a relação estabelecida entre a série e A estética surrealista assinada 
por Salvador Dalí. 

Palavras-chave: Surrealismo. Salvador Dalí. La casa de Papel. 

 

DE SUOR A SUDOR, A TRADUÇÃO DO VOCABULÁRIO CULTURALMENTE 
MARCADO NO ROMANCE DE JORGE AMADO 

João Marcel Andrade Santana (UEFS) 
joaomarcelliao@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como tema a tradução do vocabulário culturalmente marcado do romance Suor 
(1934), de Jorge Amado. O autor escreveu obras singulares e representativas, várias delas destacadas, adaptadas 
e traduzidas para várias línguas ao redor do mundo. É reconhecido, também, pela incontestável competência em 
representar a cultura brasileira em especial a baiana e por dar voz a diversos tipos sociais. Suas obras são um rico 
repositório da memória linguístico-lexical do português, que traz consigo a sócio-história de um povo que, por 
vezes, fora esquecido e que teve/tem sua cultura deslegitimada e apagada. Assim, essa pesquisa tem caráter des-
critivo-exploratório, e teve como objetivo principal descrever e analisar a tradução do Vocabulário Culturalmen-
te Marcado (AUBERT, 2006), referente ao campo semântico da gastronomia, da obra Suor (2011), de Jorge 
Amado, para a versão espanhola, Sudor (2009). Buscou-se, também, verificar quais as Modalidades de Tradução 
(AUBERT, 2006) foram utilizadas para traduzir esse vocabulário presente do texto fonte (TF) para o texto meta 
(TM). Para além disso, procurou-se detectar as influências do percurso histórico-antropológico-cultural das lexi-
as relacionadas à culinária. Depois de identificadas e inventariadas todas as lexias relacionadas à gastronomia, 
escolheu-se 9 como sendo um vocabulário culturalmente marcado para uma análise comparativa da Modalidade 
de Tradução entre TF e TM. O resultado desta análise apontou para o uso da hibridização, ou seja, o uso de duas 
ou mais modalidades de tradução o que denota, em primeira instância, as dificuldades que carrega esse vocabulá-
rio em encontrar equivalentes de tradução em outras línguas. 

Palavras-Chave: Gastronomia. Suor. Tradução. Jorge Amado. Vocabulário Culturalmente Marcado. 

 

“DENTRO DO MAR TEM RIO”: LEITURA E RELAÇÕES 
INTERTEXTUAIS NOS GÊNEROS POEMA E MÚSICA 

Amanda Maria Nascimento Gomes (UNEB) 
amandalispector@hotmail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a intertextualidade no Livro/Roteiro do show “Dentro do mar 
tem rio”, organizado pela cantora e intérprete Maria Bethânia. De acordo com Julia Kristeva (Apud Reis, 1995, 
p. 184), “Todo o texto constrói-se como mosaico de citações, todo o texto é absorção e transformação de um ou-
tro texto”. Assim, os gêneros poema e música que compõem a obra dialogam entre si, aludindo a temáticas como 
o amor, a solidão, a saudade e as memórias locais e universais. 

Palavras-chave: Intertextualidade. Música. Poema. 

 

DESCRIÇÃO SEMÂNTICA DO USO DO VOCÁBULO 
“EXPECTATIVA” EM CORPORA DIGITALIZADOS 

Daniel Felix da Costa Júnior (UFF) 
costa-jr@outlook.com 

 

O uso do vocábulo “expectativa” é concebido sob o apoio de conceitos mentais e emocionais, por cujo 
processo perpassa a cognição de metáforas cognitivas. Sendo um vocábulo ocorrido na expressão latina medieval 
gratia expectativa, que deriva de exspectatum – supino do verbo exspectare. As metáforas expressam-se na sua 
base morfológica histórica (tal que “ex-” indica movimento para fora e “-spect”: traduz-se no sentido de obser-
var, ver), e continuam a ser expressas na sincronia atual do português mediante outros domínios corpóreos da 
cognição. Tomando como base a Linguística Cognitiva, o objetivo deste trabalho é investigar o comportamento 
do vocábulo em dois corpora: um com textos de publicação digital e outro com textos de origem impressa (em-
bora igualmente transposto em acervo digitalizado, o DAVIES; FERREIRA, 2006). Com a análise dos dados, a 
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frequencia quantitativa dos colocados indicou uma maior relação com o campo epistêmico no corpus impresso 
(ex.: inflação, safra, vendas etc.) e uma maior relação com o campo emocional no corpus de publicação digital 
(ex.: ansiedade, álcool, aguarda etc.). Esta constatação gera questionamentos que resultam em argumentos dis-
juntos: ou os resultados são percepções contrastivas dos gêneros discursivos ou são diferenças no que concerne à 
datação dos textos, isto é, mudanças que ocorrem na evolução diacrônica do vocábulo. 

Palavras-chave: Mudanças. Descrição semântica. Semântica Cognitiva.  
 

DIÁLOGOS ENTRE A MORFOLOGIA LEXICAL E 
A CULINÁRIA BRASILEIRA: ANÁLISE DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE 

PALAVRAS NOS NOMESDOS HAMBÚRGUERES ARTESANAIS 

Ana Helena Rebouças Rosa (UFMG) 
anahelenarr@hotmail.com 

Janaina Luisa Gonçalves (UFMG) 
janainaluisa.goncalves@hotmail.com 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 
 

Faz-se notória a presença da Morfologia na vida cotidiana dos usuários da língua, mostrando-se possível 
estabelecer diálogos entre a Morfologia Lexical e a culinária brasileira. Neste intento, o presente trabalho visa 
analisar os processos de formação de palavras nos nomes de hambúrgueres artesanais, detectando se há regulari-
dade em suas ocorrências e evidenciando os predominantes. Busca-se, para tanto, verificar se há intencionalidade 
no uso desses processos e, havendo, identificar tal propósito com base no respectivo processo formador de pala-
vras. Para construção do corpus de pesquisa, selecionou-se um grupo de cardápios de hamburguerias artesanais 
brasileiras, notadamente aquelas localizadas no Sudeste e no Sul do país, mapeando-se as palavras extraídas des-
ses menus, de modo a se contabilizar qual o percentual de ocorrência de cada processo identificado. Considera-
se o tema de importante investigação para o campo de estudo da Morfologia Lexical, tendo em vista a forte inter-
ferência do marketing e da publicidade na construção desses nomes, constatando-se algumas das dificuldades 
perpassadas pela Morfologia no que tange ao acompanhamento das transformações e inovações publicitárias cri-
adas a todo tempo pelos usuários da língua. Ademais, justifica-se a pertinência do recorte temático, consideran-
do-se que o hambúrguer artesanal foi incorporado à cultura brasileira pela recepção de uma ideia originariamente 
estrangeira. Atingidos esses objetivos, foi possível observar que há, no léxico, uma múltipla variedade quanto 
aos nomes dos hambúrgueres artesanais, constatando-se a ocorrência predominante do estrangeirismo, da deriva-
ção, notadamente a sufixal, e da composição. Foi possível aferir, ademais, a utilização recorrente do xenoconsti-
tuinte“burguer”, bem como de outros termos determinantes, defendendo-se, com este trabalho, a partir da seleção 
do referencial teórico e considerando a tese adotada por alguns dos renomados gramáticos brasileiros, a não equiva-
lência morfológica e semântica entre os constituintes “X” e “cheese”, como propugnam alguns falantes e até mes-
mo gramáticos. 

Palavras-chave: Morfologia Lexical. Processo de Formação de Palavras. Nomes de hambúrgueres artesanais. 

 

DIÁRIOS MASCULINOS DA DÉCADA DE 1950: 
RESULTADOS PRELIMINARES DE UMA PESQUISA 

Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO) 
drfortuna@hotmail.com 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados preliminares da pesquisa “Os diários de Walmir 
Ayala, Lucio Cardoso e Harry Laus”. O objetivo do projeto é analisar e comparar os diários dos escritores Walmir 
Ayala, Lucio Cardoso e Harry Laus, tendo como o foco seus corpos e suas emoções. Estes autores escreveram 
seus diários na mesma época, na década de 1950 e fizeram de seus textos um espaço de expressão de suas emo-
ções, de resistência e sobrevivência às dificuldades que tiveram que enfrentar. Os três eram homossexuais e, na-
quele momento, pouco se discutia o tema. A análise utiliza como escopo teórico estudos sobre discurso, Antro-
pologia das Emoções, corpo e gênero. A metodologia para a realização desta pesquisa se estrutura em três linhas: 
analítica, teórica e comparativa. 

Palavras-chave: Corpo. Diário. Discurso. Gênero. Antropologia das Emoções. 
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DISCURSOS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHERES DA PREFEITURA DE SALVADOR-BA 

Nadia de Jesus Santos (UNEB) 
nadiadejesusantos@gmail.com  

 

Durante muitos anos, a mulher teve papel de submissão na sociedade brasileira. Era a responsável pela 
casa, marido e filhos. Através de muitas lutas, alguns direitos já foram conquistados, no entanto, atualmente um 
dos maiores desafios tem sido vencer a violência contra as mulheres, já que na sociedade patriarcal em que vi-
vemos ainda predomina a imagem da mulher do lar e que foi feita para satisfazer desejos masculinos. Com a as-
censão do movimento feminista, políticas públicas foram criadas no Brasil para apoiar as mulheres na luta por 
igualdade e respeito. E, atualmente, parte das estratégias sociais para enfrentamento da violência contra a mu-
lher, seja governamental ou não, é veiculada por campanhas publicitárias para mostrar uma nova imagem femi-
nina. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo identificar a imagem das mulheres construídas nas cam-
panhas de prevenção a violência contra a mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventu-
de da cidade de Salvador a partir do modo como o sujeito do discurso é interpelado pela ideologia dominante. 
Esta pesquisa tem seu aparato teórico e metodológico na Análise de Discurso de linha francesa, que nos permite 
trabalhar com as noções de formações imaginárias e formações discursivas dos sujeitos do discurso. Tendo em 
vista que a pesquisa em questão é uma dissertação de mestrado em andamento, observa-se que, mesmo não ha-
vendo unicidade, os discursos demonstram um empoderamento feminino nas projeções realizadas pelas forma-
ções imaginárias. 

Palavras-chave: Empoderamento. Mulher. Análise de Discurso. 

 

DISCUTINDO A INFORMATIVIDADE EM REDAÇÕES ESCOLARES 

Ana Cristina dos Santos Malfacini (UERJ) 
anamalfacini@hotmail.com 

 

Este trabalho propõe uma discussão sobre informatividade à luz de Beaugandre e Dressler na obra de re-
ferência Introduction to text linguistics (1981). Segundo os autores, a informatividade é um dos fatores voltados 
para uma realidade extralinguística, a qual inclui os papéis de remetentes e destinatários de dada mensagem. 
Aqui, toma-se a redação escolar como o corpus para de empenhar a discussão, também ancorada em pesquisado-
res como Val (1994) e Koch e Travaglia (1997). Cumpre ressaltar que Beaugrande e Dressler (1981) consideram 
a informatividade como uma característica importante de textualidade, visto que ela serve como um parâmetro 
para avaliar o grau de conhecimento contido nas informações de um determinado texto. No geral, textos com 
baixa informatividade podem se tornar mais coerentes para o leitor, por lhe exigirem menos esforço para a com-
preensão; já o texto com informações imprevisíveis e inesperadas exige maior esforço por parte do leitor para se 
tornar coerente. É nossa intenção discutir como essa lógica funciona em textos produzidos em situação escolar, a 
fim de analisar o critério baixa/alta informatividade como critério de mensuração de (bons) textos.  

Palavras-chave: Avaliação. Ensino. Informatividade. Redação escolar. 

 
DOCES RECORDAÇÕES E JÁ SAUDOSAS DO AMIGO WALMÍRIO MACEDO (1930-2017) 

Evanildo Bechara (ABL e ABRAFIL) 
ebechara@academia.org.br 

 

Conheci o professor Walmírio Eronides de Macedo quando ambos, inscritos num concurso para Cátedra 
do Colégio Pedro II, começávamos a bater à porta das instituições maiores para conseguir um lugar no magisté-
rio oficial que nos proporcionasse a segurança e a tranquilidade necessárias a uma ascensão na carreira. O apri-
moramento constante do saudoso Colega e o alargar dos horizontes científicos fizeram que Walmírio ultrapas-
sasse o largo campo do magistério e se embrenhasse nas pesquisas de grande fôlego universitário. Para isto o seu 
conhecimento e amizade com o linguista francês Bernard Pottier permitiram-lhe penetrar nos domínios da Se-
mântica, com notáveis repercussões nas suas pesquisas superiores. Homem trabalhador e probo soube construir 
uma linda e operosa família, contando com a presença constante e o estímulo permanente de sua querida esposa 
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Inês. Por todos estes méritos, Walmírio Macedo cumpriu exemplarmente sua missão terrena: deixa-nos um per-
curso modelar e uma grande saudade no seio de seus familiares, amigos e discípulos. 

Palavras-chave: Missão terrena. Percurso modelar. Walmírio Macedo. 

 

DO DIÁRIO AO VLOG E SEUS LIVROS: TRANSFORMAÇÕES DAS ESCRITAS DE SI 

Mylena Bonfim de Oliveira (UNIGRANRIO) 
Mariana Saramago Ambrósio Soares (UNIGRANRIO) 

Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO) 
drfortuna@hotmail.com 

 

Este texto tem como objetivo apresentar os resultados do projeto de Iniciação Científica “Do diário ao 
vlog e seus livros: transformações das escritas de si”, desenvolvido na Universidade Unigranrio. O objetivo foi 
traçar um breve histórico do diário até chegar aos dias de hoje, quando vídeos veiculados pelo YouTube podem 
ser considerados uma espécie de diário e cujos autores acabam produzindo livros em função do sucesso que fa-
zem na internet. Nesse sentido, após traçar um breve panorama do diário, este projeto analisou alguns livros pu-
blicados por vloggers e, consequentemente, seus vlogs no que diz respeito à escrita autobiográfica, após seleção 
prévia. Comparou ainda os vídeos e livros. 

Palavras-chave: Livros. Escritas de si. Vlogs. 

 

“DOM QUIXOTE”: UMA EXPERIÊNCIA COM A LEITURA DE CLÁSSICOS E A ANIMAÇÃO 

Viviane dos Santos Nascimento (SEEDUC-RJ)  
viviane.santosn@gmail.com 

 

Este trabalho consiste no relato de um projeto de língua espanhola bem-sucedido, realizado com o segun-
do ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Roberto Montenegro. A partir da leitura do livro “Dom Quixote” 
(2012), de Miguel de Cervantes, discutimos o contexto histórico, a vida e a obra do autor em sala de aula, para, 
posteriormente, produzirmos a sequência da narrativa em curtas-metragens por meio da técnica de animação. 
Nosso principal objetivo, com este trabalho, foi estimular a leitura e apreciação da literatura espanhola, além de 
promover o gosto pela linguagem dos quadrinhos e a animação como ferramenta de aprendizagem. 

Palavras-chave: Vídeos. Prática leitora. Produção Textual. Histórias em Quadrinhos. 

 

DO VERBAL AO NÃO VERBAL: UM OLHAR PARA A LINGUAGEM EM 
UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

Simone Maximo Pelis (UESB) 
simone.maximo@gmail.com 

 

Com a longevidade, a malha social do indivíduo longevo torna-se rarefeita. Frequentemente a institucio-
nalização é a reta final de um percurso chamado vida. Perdas, mudanças bio-psico-sociais interferem na autono-
mia e identidade do idoso, exigindo ressignificação da consciência individual. A língua é um fato social; a fala 
exterioriza a consciência individual, cuja existência se funda na necessidade de interação. Além das manifesta-
ções verbais, observam-se manifestações não verbais, ou mesmo sincréticas. A institucionalização pode influen-
ciar na linguagem do idoso e outras formas alternativas de significação desenvolvem-se quando comprometida a 
fala. O objetivo desta pesquisa é analisar o papel da instituição de longa permanência no processo da consciência 
individual dos idosos, através da linguagem. Objetivos inerentes: analisar a relação discurso - enunciado de res-
ponsáveis por idosos institucionalizados no Abrigo Nosso Lar e investigar como se dá o silenciamento desses 
idosos. A Neurolinguística Discursiva, Coudry(1988, entre outros) e a Análise de Discurso, Orlandi (1995, entre 
outros), nortearam este trabalho. Trata-se de um estudo transversal, não experimental, que compreende uma pes-
quisa qualitativa quanto à observação e coleta de dados, de caráter subjetivo quanto à observação e análise de 
sistemas alternativos de significação em idosos institucionalizados em ILPI, em Vitória da Conquista. Foram se-
lecionados cinco idosos da instituição como sujeitos da pesquisa. A amostra se dá pelo fato dos sujeitos, em con-
dição natural da senescência, apresentarem possibilidade de óbito. A obtenção de dados foi realizada com recur-
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so audiovisual, entrevistas e observação direta na significação dos processos não verbais manifestadas. À trans-
crição e análise de dados, foi aplicada a metodologia dado-achado, que possibilita a teorização de cada dado de 
forma dinâmica “pela interação dialógica entre pesquisador e sujeito” (COUDRY, 1988). Analisar o silêncio, em 
meio ao não verbal, enquanto sistema alternativo de significação, contribui para compreensão da produção des-
ses sistemas, cooperando para possíveis ações preventivas. 

Palavras-chave: Longevidade. Neurolinguistica discursiva. Linguagem não verbal. 

 
EDIÇÃO DE TEXTO E ASPECTOS DA TOPONÍMIA BAIANA EM DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

Eliana Correia Brandão Gonçalves (UFBA) 
elianabrand7@gmail.com 

 

A proposta é discutir a contribuição dos estudos crítico-filológicos para os estudos lexicais, por meio de 
corpus composto de edições de documentos históricos e da articulação dialógica entre as abordagens filológica, 
onomástica e histórica para o desenvolvimento de estudos de cunho toponímico (DICK, 1990, 1992, 2004). Nes-
se viés, a pesquisa com o léxico toponímico baiano, a partir da edição de documentos históricos presentes em 
acervos de fontes primárias, evidencia a reconfiguração dos arquivos, das memórias e dos saberes linguísticos 
que se constituem como alicerce histórico, político e cultural das comunidades (SEABRA, 2004). Considerando-
se a descrição e a análise de aspectos atinentes à toponímia do território baiano, em edições filológicas, reitera-se 
a sua relevância para o reconhecimento das significações e das diversas motivações dos nomes de lugar e para a in-
terpretação dos contatos linguístico-culturais e dos rastros político-sociais da colonização e seus desdobramentos. 

Palavras-chave: Léxico. Onomástica. Toponímia. Crítica filológica. 

 

EDIÇÃO, ESTUDO E PRESERVAÇÃO DE TEXTOS 

Norma Suely da Silva Pereira (UFBA)  
normasuelypereira@yahoo.com.br 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) 
borgesrosa66@gmail.com 

Eliana Correia Brandão Gonçalves (UFBA) 
elianabrand7@gmail.com 

  

Nesta mesa, estão agregadas pesquisas que tem por viés a discussão sobre a relevância dos estudos críti-
co-filológicos para a leitura de textos, considerando o texto como objeto material, cultural, histórico e linguísti-
co, que registra os rastros das práticas dos sujeitos. Deste modo, é possível reconstruir e reavaliar aspectos soci-
ais, históricos, culturais, políticos e discursivos, registrados nas textualidades, por meio do labor editorial e do 
estudo linguístico de textos. Portanto, atentando para a existência de diferentes propostas de práxis filológica e 
para a análise dos contextos de produção, circulação e recepção dos textos, os trabalhos reunidos nesta mesa 
permitem ampliar a discussão sobre a importância da Filologia para se reconstruir outras histórias e memórias 
por meio dos textos. 

Palavras-chave: Edição. Memória. Estudos filológicos. 

 

ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Laura de Almeida (UESC) 
prismaxe@gmail.com 

Elaine Cristina Medeiros Frossard (UESC) 
 

A presente mesa-redonda tem por objetivo discutir a formação de professores de língua estrangeira em 
várias modalidades de ensino, incluindo tanto a educação básica como as escolas de idiomas. Considerando-se 
que, as pesquisas na área de Linguística Aplicada, relacionadas à formação de professores, têm-se multiplicado e 
sido alvo de muitos debates, justificamos a relevância do tema. Desta forma, abrangemos discussões sobre novas 
tendências e/ou possibilidades no ensino de línguas, na formação inicial e continuada de docentes, bem como 
propostas inovadoras no tocante à produção de material didático para o ensino de idiomas. Serão bem-vindos 
trabalhos relacionados aos seguintes temas pertinentes a presente proposta: estudos sobre crenças, identidades e 
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emoções do professor; análise e produção de material didático; uso de recursos como gêneros textuais e digitais no en-
sino-aprendizagem com base nas tecnologias da informação, entre outros. 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Ensino e Crenças. Formação de Professores. Produção de Material Didático. 

 

ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NO IFFLUMINENSE: 
COM A PALAVRA, O ALUNO DE LETRAS 

Marilia Siqueira da Silva (IFF) 
marilia.siqueira22@gmail.com 

 

Tendo em vista que um curso de licenciatura possibilita discutir não só a teoria como também a prática do 
processo de ensino-aprendizagem, a qual envolve docentes e discentes, cumpre a este trabalho trazer à tona as 
contribuições dos alunos da Licenciatura em Letras do Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) concernen-
tes ao curso e ao ensino de língua materna. Na presente pesquisa, recolheram-se dados, a partir de três questioná-
rios. Ao primeiro, aplicado a 88 estudantes das cinco primeiras turmas da referida licenciatura, seguiram-se ou-
tros dois destinados aos alunos do último período e à primeira turma de egressos, respectivamente. Processou-se, 
então, análise quantitativa e qualitativa das informações obtidas de modo a se criar o perfil do alunado e se veri-
ficar se têm sido alcançados os objetivos do curso em tela, especialmente, no que tange ao ensino de língua por-
tuguesa. 

Palavras-chave: Ensino. IFFluminense. Língua Portuguesa. 

 

ESCRITA DE SI E ENUNCIAÇÃO 

Felipe de Andrade Constancio (UERJ) 
felipe.letras.ac@gmail.com 

Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal (UERJ) 

 

Os pressupostos teóricos de Benveniste (2005) sobre o fator da subjetividade na linguagem tornam-se 
bastante relevantes para este trabalho, na medida em que a linguagem passa a ser concebida não como mero ins-
trumento de comunicação e na medida em que a linguagem é uma potente forma de intervenção do homem no 
mundo. Neste sentido, a oportunidade que os sujeitos da enunciação têm de se configurar como pessoa do dis-
curso materializados em um “eu” enunciativo torna-se um fator investigativo neste trabalho, já que o fator da 
subjetividade passa a ser uma teorização a mais sobre as potencialidades de que dispõe o homem no uso da lin-
guagem. Valendo-nos também da temática pós-colonial a respeito da escrita de viés feminino, buscamos aliar a 
noção de subjetividade na linguagem à noção de escrita subalterna, o que nos permitiu chegar à escrita particular 
de Carolina Maria de Jesus (1983), em seu conhecido diário “Quarto de despejo”. Como corpus, a linguagem 
deste diário, em particular, permitiu-nos localizar, por meio do conceito de ethos discursivo, duas vozes conver-
gentes na linguagem de Carolina: a mulher da criação (ou que escreve) e a mulher da procriação (ou que provê o 
alimento para seus filhos). 

Palavras-chave: Autoria. Subalternidade. Subjetividade. 

 

ESPECIFICIDADES CULTURAIS DA COMUNIDADE PESQUEIRA DE 
ARRAIAL DO CABO: OS MUXUANGOS 

Manuela Chagas Manhães (UNESA) 
manuelacmanhaes@hotmail.com 

 

Sabe-se que a teoria evolucionista do século XIX esteve presente na formação de estigmas da população, 
entre elas, a de comunidade pesqueira de arraial do Cabo, considerada filha do isolamento social e geográfico. 
Assim, haveria todo um arquétipo e definição do sentido de civilização, tendo como base a cultura europeia oci-
dental e as demais culturas diferentes do padrão europeu, existentes em outros lugares, seriam conhecidas como 
bárbaras e primitivas. Nesse contexto, houve a definição de quem seria civilizado, assim como, os territórios que 
estivessem num caminho rumo à civilização e, consequentemente, a “constatação” daqueles que permaneciam 
em um estado primitivo. Como consequência, teremos então, a definição de Arraial do Cabo como um lugar, no 
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qual a população ainda estaria num nível inferior do que seria visto como civilizado, considerando a comunidade 
como primitiva, devido seu modo de vida. Isso constituiu estereótipos, determinando essa comunidade como 
muxuango. O muxuango representaria uma caricatura ficcional, que faz referência às teorias científicas imbrica-
das nos preconceitos determinados pelo o que seria visto como civilizado a partir de um padrão cultural domi-
nante e daquela teria antropológica evolucionista. Dessa forma, os muxuangos seriam considerados como uma 
forma inferior de sociabilidade. Em outras palavras, tal população, pequena comunidade de pescador seria pinta-
da como primitiva, incivilizada, inferior, assim como, o jeca tatu, o caipira, o matuto, o interiorano. Tais distin-
ções corresponderam (e correspondem) as especificidades culturais que fogem ao padrão cultural homogeneiza-
do, e consequentemente, um processo de formação de estereótipos que colaborou para diferentes formas de des-
respeito social. 

 

ESTILÍSTICA E DISCURSO JURÍDICO EM ATOS DE 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Claudete Carvalho Canezin (UEL) 
claudetecanezin@hotmail.com 

 

Por meio do estudo das sentenças oriundas dos processos da Vara Maria da Penha de Londrina, preten-
demos melhor compreender a esfera de atividade jurídica, suas finalidades e condições específicas, bem como 
analisar as escolhas lexicais presentes nestas decisões com o objetivo de demonstrar a importância e o poder das 
palavras ao abordar questão tão polêmica, quanto delicada. A violência contra a mulher é uma manifestação de 
relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, e que conduziram à dominação e à discri-
minação contra elas. Apesar dos avanços sociais, as mulheres ainda continuam na mira de crimes bárbaros e de 
efeitos imensuráveis, como se ainda vivêssemos nos tempos das cavernas. Os grandes avanços nas formas de re-
lacionamento interpessoal nas diversas culturas e nas leis de cada país, ainda não são capazes de impedir que 
crimes primitivos e brutais continuem a acontecer, com uma frequência assustadora, pelo mundo. É certo que os 
registros de casos engrossam a cada dia as estatísticas, motivados por políticas que encorajam as vítimas a de-
nunciarem seus agressores, mas ainda não traduzem a realidade. O estudo da linguagem rompe com a tradição de 
análises puramente estruturalistas da fala, passando a analisar, também, o interlocutor e a sua interação com fatos 
sociais e históricos que envolvem o discurso. Assim, da interação entre locutor, fatos e língua, é possível vislum-
brar a possibilidade de que as vozes femininas sejam ouvidas, na medida em que incitam a esperança, o controle, 
o medo, o preconceito. Ao se abordar a Linguística e sua materialidade, merece destaque Saussure, para quem a 
língua nada mais é do que um sistema de valores puros, ou seja, a língua deve ser vislumbrada como um fato so-
cial, produto da coletividade, que estabelece os valores desse sistema através da convenção social. 

 

ESTUDOS CRÍTICO-FILOLÓGICOS: TEORIAS E PRÁTICAS EDITORIAIS 

Rosa Borges dos Santos (UFBA) 
borgesrosa66@gmail.com 

 

A Filologia é por nós entendida como um procedimento hermenêutico, dialógico e político para a leitura 
de textos, e a Crítica Textual, como método crítico para a elaboração de edições, a partir das quais se pode pro-
porcionar a difusão de textos e novas orientações de leitura. A Filologia, em suas diversas abordagens críticas e 
perspectivas editoriais, teleológica e pragmática, ocupa-se da investigação dos textos para fins de edição e estu-
dos crítico-filológicos, introduzindo-os em novo circuito de leitura. Traremos aqui uma revisão das teorias da 
edição de textos e produtos editoriais que resultam de tais teorias e do exercício das críticas, textual, genética e 
sociológica, no tratamento dado aos textos em seus processos de produção, circulação e recepção. 

Palavras-chave: Filologia. Crítica Filológica. Teorias e Práticas Editoriais. 

 

ESTUDO TOPONÍMICO DAS FONTES DE SALVADOR-BA 

José Martins Abbade (UNEB) 
joseabbade@gmail.com  

 
Estudar o léxico de uma língua propicia compreender, além de suas peculiaridades linguísticas, aspectos 

sociais, políticos, históricos, étnicos, ou seja, elementos identitários da cultura de seu povo. A palavra cria, modi-
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fica, indaga, responde, desconfia, procura, acolhe, provoca, perturba, consola, manipula, ressignifica, fala e, até 
mesmo, cala, quer por omissão, quer por intenção. Mais que isso, a palavra nomeia, ordena o mundo. Entretanto, 
nomear não é simplesmente atribuir rótulos. Um nome, além do aspecto lexical, traz em si uma história, uma 
motivação, que pode vir a retratar uma época, um estilo de vida, um modelo de sociedade, bem como diversas 
interpretações no decorrer do tempo. A este ramo da Lexicologia que estuda os nomes próprios de pessoas (an-
tropônimos) e de lugares (topônimos), denominamos Onomástica. A partir dessa perspectiva linguística, por 
meio da Toponomástica, pretende-se identificar e classificar os topônimos das Fontes da cidade do Salvador, ve-
rificando as influências culturais, históricas e étnicas, com o intuito de, por intermédio da toponímia urbana, con-
tribuir para a preservação, revitalização e valorização desses nascedouros como literais fontes de saber. O topô-
nimo, ao ser nomeado, estabelece um elo, uma cumplicidade nessa relação homem/espaço a que está inserido, 
cabendo a nós, pesquisadores, a valorosa tarefa de, por meio da Lexicologia, propiciar a emersão de hábitos, 
crenças, costumes e ideologias dos que, antes de nós, por aqui, ali ou acolá, passaram e fizeram história. A clas-
sificação dos topônimos seguirá o modelo teórico-metodológico adotado por Maria Vicentina de Paula do Ama-
ral Dick (1990; 1992; 1999; 2006). 

Palavras-chave: Lexicologia. Onomástica. Toponímia. 

 

ESTUDO TOPONÍMICO DO CENTRO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA-BA: 
A MOTIVAÇÃO DOS SINAIS EM LIBRAS 

Daniela Betânia dos Santos Ferreira (UEFS) 
daniela.libras@hotmail.com 

Liliane Lemos Santana Barreiros (UEFS) 
lilianebarreiros@uefs.br 

Ao fazer uma interface entre o português e a Libras, percebe-se que por se tratar de línguas com modali-
dades distintas e independentes, sendo o português uma língua oral-auditiva e a Libras, viso-espacial; a maioria 
dos surdos enfrentam obstáculos para identificar nomes de ruas e avenidas, localizadas, principalmente, no cen-
tro Comercial de Feira de Santana-BA. Dessa forma, apresenta-se, neste trabalho, uma análise preliminar das 
motivações para as nomeações e sinalizações das ruas do centro comercial de Feira de Santana, levando em con-
sideração as influências sócio-históricas e as interfaces entre a língua portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais 
nesse processo. O corpus foi delimitado a partir de dados coletados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Feira de Santana (SEDUR), na Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Eco-
nômico (SETTDEC) e na Associação de Surdos de Feira de Santana. A análise proposta está fundamentada pelos 
princípios teórico-metodológicos da Lexicologia e da Lexicografia Moderna (BIDERMAN, 1984; 1998; 2001; 
HAENSCH, 1982; WERNER, 1982; VILELA, 1983; 1995; PORTO DAPENA, 2002; BARREIROS, L., 2017), 
dos estudos toponímicos (DAUZAT, 1926; DICK, 1980; 1990; 1992; 1998; SEABRA, 2004; 2006, SOUSA, 
2017) e dos estudos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (FELIPE, 1983; 1997; 2006; FERREIRA, 1995; 
GESSER, 2006; 2009; SOUZA JÚNIOR, 2012; STROBEL, 2008) entre outros. Acredita-se que o estudo topo-
nímico das ruas e avenidas do centro comercial de Feira de Santana contribuirão para os estudos linguísticos da 
língua portuguesa e da Libras na Bahia e possibilitarão o desenvolvimento do léxico dos surdos, usuários da lín-
gua de sinais, facilitando o processo de localização geográfica e oportunizando o acesso as informações históri-
cas e culturais dos locais estudados. 

Palavras-chave: Libras. Toponímia. Língua Portuguesa. Feira de Santana. 

 

ESTUDO DOS ELEMENTOS INTRÍNSECOS CONSTITUTIVOS DO 
FORMULÁRIO EM TESTAMENTOS COLONIAIS 

Elian Conceição Luz (UFBA) 
elianconceicaoluz@gmail.com 

Norma Suely da Silva Pereira (UFBA) 
normasuelypereira@yahoo.com.br 

 

O presente estudo traz a leitura de testamentos da Bahia colonial orientada pela Diplomática, ciência 
que utiliza a análise dos elementos intrínsecos e extrínsecos de um documento para comprovar a sua autenticida-
de, auxiliando à investigação de informações provenientes da gênese documental, o que possibilita tanto uma lei-
tura mais assertiva do seu conteúdo quanto maior compreensão de aspectos materiais relacionados a sua feitura 
(BELLOTTO, 2002). O corpus da pesquisa é constituído por 16 testamentos que integram os Livros do Tombo 
do Mosteiro de São Bento da Bahia, datados dos séculos XVI ao XVIII, tendo como objetivo principal a identifi-
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cação de práticas sociorreligiosas relacionadas à morte no período colonial. Após pesquisa bibliográfica sobre o 
contexto documental e descrição arquivística, levantando-se os elementos intrínsecos do corpus selecionado 
(DURANTI, 2015), evidenciaram-se aspectos do formulário da espécie documental testamento e os papéis soci-
ais desempenhados por oficiais da Cidade, religiosos, confrades e familiares dos testadores nas atividades relaci-
onadas ao ritual da “boa morte” e à feitura dos documentos. 

Palavras-chave: Diplomática. Testamento. Bahia colonial. Filologia Textual. 

 

ETHOS PROJETIVO REPRESENTADO E O TRIBUNAL DO JÚRI: 
ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA OU VIOLÊNCIA LINGUÍSTICA? 

Ingrid Ribeiro (UVA) 
Isabella Silva Gomes (UVA) 

Anne Caroline de Morais Santos (UVA) 
annemorais17@hotmail.com  

 
Ethos para Aristóteles refere-se a imagem credível que o orador cria de si no discurso para persuadir o 

auditório. Desde Aristóteles, muitos teóricos se debruçaram no estudo do ethos, como os romanos Cícero e Quin-
tiliano; no século XX e XXI, teóricos da argumentação e da retórica, como Perelman e Lucy-Tyteca, Olivier Re-
boul e Antonio Henriques, os linguistas Maingueneau, Ruth Amossy dentre outros. Com base nesses estudos, a 
estudiosa Daniela Miranda, em sua dissertação (USP), desenvolveu a teoria do ethos projetivo representado, 
aquele criado pelo orador de uma terceira pessoa. Não era mais o ethos de si, mas de outrem. Tendo em vista que 
o Tribunal do Júri é um espaço em que promotor e defesa possuem como objetivo a acusação e a defesa do réu, é 
comum que imagens positivas e negativas do réu, assim como da vítima e das testemunhas sejam construídas 
como arma argumentativa e de convencimento do júri. Esta comunicação tem como objetivo, portanto, apresen-
tar essa pesquisa científica em andamento, de estudo do ethos no Tribunal do Júri, com base teórica da análise do 
discurso de Patrick Charauadeau, conciliado à teoria da Argumentação, para pensar como o ethos projetivo re-
presentado é usado pelos operadores do Direito e como tal uso vem sendo empregado de forma abusiva, muitas 
vezes ferindo a honra e a dignidade das partes. Há limites para a aplicação desse tipo de ethos no meio jurídico? 
Tal violência linguística deve ser pensada e discutida no meio acadêmico, o que é a proposta dessa pesquisa. 

Palavras-chave: Violência linguística. Ethos projetivo representado. Análise do Discurso no Tribunal do Júri. 

 

EU SOU FAVELA: UMA ANÁLISE DA VOZ DO 
INTELECTUAL MARGINAL FERRÉZ 

Katiuscia Corrêa Ricardo (UEMS) 
katu_cr@hotmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
natanielgomes@uol.com.br 

 

O presente trabalho tem como foco a análise de um conto da coletânea “Eu sou favela”, organizada por 
Ferréz, um dos mais importantes idealizadores deste projeto literário marginal. Os leitores dos contos são imer-
sos em textos crus, sem tempero, “corpos sem unha”. Nove contos compõem a antologia, originariamente publi-
cada na França em 2011 pela Editora Anacaona (especializada em literatura brasileira). A ideia da seleção foi 
juntar autores que experimentam a marginalidade de diversas formas, vividas em testemunho, como é o caso dos 
periféricos, ou farejadas a distância, como os demais. Sendo assim, nesse universo. Interessa-nos discutir associ-
ação que o termo marginal produz, tendo em vista as várias percepções que essa expressão resulta. Isso se deve 
classificação das obras literárias produzidas e veiculadas às margens do corredor editorial. Que em geral se 
opõem aos cânones estabelecidos. Ferréz não é, o único autor que trata de temas ligados à chamada literatura 
marginal. Embora não se enquadrem nesse rótulo nem se identifiquem com ele, outros escritores abordam temas 
semelhantes em suas obras. Há mesmo uma vertente, ou, se preferirmos, uma tendência a eleger um foco narrati-
vo alternativo, na maior parte das vezes urbano, em que se questiona a desigualdade social brasileira, a discrimi-
nação contra negros e pobres, a homofobia, a degradação ambiental, a impunidade e a violência. Por esse viés e 
através do conto “Coração de mãe”, o que propomos é pensar numa literatura feita a partir da voz desses que es-
tão a margem, analisar o uso de uma linguagem contundente, como a dos manifestos, construído com frases de 
efeito, em que a voz enunciadora se cristaliza em um “nós” plural e coletivo, onde o narrador fala em nome da peri-
feria, estando nela. Mais do que isso, os personagens do conto recriam tragédias urbanas. 

Palavras-chave: Intelectual. Marginal. Periferia. 
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FAETONTE E AS HELÍADES NAS METAMORFOSES DE OVÍDIO 

Edison Lourenço Molinari (UFRJ) 
jpsilva@filologia.org.br 

 

Faetonte obtivera de seu pai, o deus Apolo, permissão para conduzir o carro do sol. O jovem inexperiente 
não conseguiu, porém, controlar os cavalos que puxavam o veículo, provocando incêndios que ameaçavam des-
truir o universo. Júpiter, o pai dos deuses e dos homens, acolhendo as súplicas da Terra, fulminou-o, e seu corpo 
caiu às margens do mítico Erídano, identificado com o rio Pó na época de Ovídio. As Helíades, suas irmãs, de-
pois de pranteá-lo por longo tempo, foram transformadas em choupos. (OVÍDIO, Metamorfoses, 1, 747-752 e 
366). 

 
FILOLOGIA AMAZÔNICA: UMA EXPERIÊNCIA DE EDIÇÃO DE 

MANUSCRITOS JUDICIAIS EM RIO BRANCO-AC 

Mário Luis Villarruel da Silva (UFAC) 
mariovillarruel@usp.br 

Equipe de Colaboradores 

 

O presente trabalho se vincula a uma análise do exercício da atividade filológica em território amazônico, 
em especial, na parcela do Estado do Acre. Assim, percorremos caminhos da história não oficial, através da edi-
ção de documentos judiciais,pretéridos à propria oficialização do Estado. Na Universidade Federal do Acre – 
UFAC-Rio Branco, a disciplina de Filologia integra a matriz do curso de Letras, dessa forma, conjugando inte-
resses didáticos e científicos, formamos parceria junto ao Tribunal de Justiça do Estado, empreendendo proces-
sos de digitalização de todo seu acervo, bem como, edição semidiplomática de todos seus manuscritos, deixan-
do-os disponíveis para consulentes de interesses diversos, como estudantes secundaristas e mesmo pesquisadores 
dos campos da arquivologia, da história e do direito. Nessa dinâmica, os materiais originais permanecem preser-
vados, sem uma exaustão física provocada pelo manuseio, e ao mesmo tempo, fica disponível para livre acesso 
da comunidade. 

(Equipe de Colaboradores: Aline Bregense Vieira, Ana Luiza Silva e Silva,Antonia Soares. Silva, Daniele Rodrigues de Me-
lo Oliveira,Edeilson Souza, Erlane Costa Nascimento, Francisca do Nascimento Almada, Giane Silva Melo,GleicianyFlorencio Araujo, 
HyasminiStefani Figueiredo de Lima, Léia de Lima Ramos, Luana Karolyne Santos, Márcio Brandão Mendonça,Mateus Conde-
Pereira,Naiane Moreira Silva,Niza Moreira Costa, Rinaida Costa Moura, Rosane Maria dos Santos Andrade,Simeia da Silva Souza, Thalyta 
dos Santos Moura, Veridiany Milena Silva Braga e Verônica de Oliveira Silva.) 

Palavras-chave: Amazônia. Filologia. Justiça. 
 

FONTES PRIMÁRIAS, HISTÓRIA E MEMÓRIA: 
PRÁTICAS CULTURAIS E EDIÇÕES 

Norma Suely da Silva Pereira (UFBA) 
normasuelypereira@yahoo.com.br 

 
Esta Mesa-redonda agrega pesquisas que tomam o texto como objeto cultural que registra os rastros das 

práticas linguísticas dos sujeitos, em diferentes períodos. A partir da edição e análise de documentos manuscri-
tos, busca-se recuperar os vestígios de práticas culturais, possibilitando a explicitação de sociabilidades e de sa-
beres linguísticos que se constituem como patrimônio histórico e cultural. Assim, considerando o olhar do editor 
e do pesquisador de arquivos, buscar-se-á refletir sobre os usos linguísticos que evidenciam mudanças políticas e 
sociais, construção de identidades e que testemunham os resíduos da cultura e da memória inscritos nas textuali-
dades dos arquivos. 
Palavras-chave: Léxico. Memória. Estudos filológicos. Práticas culturais. 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E DIGITAIS NO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Laura de Almeida (UESC) 
prismaxe@gmail.com 

 
Levando-se em conta a grande complexidade que envolve o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

e a formação de professores de línguas, salientamos a importância de explorar temáticas voltadas para esses tópi-
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cos. Assim, neste trabalho, abordamos o uso de gêneros textuais e digitais no ensino-aprendizagem de língua in-
glesa por meio de oficinas em uma escola pública de Ilhéus (BA). Desta forma, abrangemos discussões sobre 
novas tendências e/ou possibilidades no ensino de línguas mediado. Dentre as pesquisas que norteiam esse tema, 
fundamentamos nas orientações dos PCNs (1998), Araújo (2007); Passos (2012); Guerreiro e Soares (2016) e em 
Massaruto, Vale, Alaimo (2017) sobre internet e ensino. 
Palavras-chave: Gêneros digitais. Gêneros textuais. Formação de Professores. Internet e ensino. 
 

GÊNESE, GÊNERO E DISCURSO: ESCOLHAS QUE DÃO FORMA À CRIAÇÃO 

Livia Sprizão de Oliveira (UEL) 
liviaoliveiratv@gmail.com 

 
Neste trabalho, pretendemos analisar, sob os fundamentos da crítica genética, os limites inerentes aos gê-

neros textuais que balizam a criação. Se considerarmos que a origem e a conclusão de uma obra podem ser infi-
nitas, assim como o pensamento e o universo, seríamos capazes de chegar ao ponto de partida ou, pelo menos, ao 
primeiro ato semiotizador, de onde se desencadeia o processo de moldagem do texto? Tomaremos por princípio 
que a criação nasce da necessidade de materializar uma ideia, de dar formas ao que repousa no mundo abstrato. 
Se nenhum discurso é novo, são apenas ressignificações que conversam com o já dito, podemos associar o con-
ceito de originalidade às escolhas feitas durante o processo construtivo, no campo da prática, da materialidade. 
Em se tratando de textos, essa escultura se faz por meio da língua e cada ação determina resultados estéticos ou 
expressivos que podem surpreender, tocar, emocionar. Ainda que as decisões sejam limitadas por inúmeras vari-
antes, a começar pelo gênero textual e pelo tipo de discurso adotado, a própria combinação entre estas escolhas 
pode conduzir a resultados únicos. 

 

GEOMORFOTOPONÍMIA HISTÓRICA DE MINAS GERAIS 

Marianna de Franco Gomes (UFMG) 
marianna.de.franco@hotmail.com 

 
Este estudo contempla parte do trabalho de Dissertação Geomorfotopônimos históricos, uma vez que a 

pesquisa esteja em andamento. Realizada pelo Programa de Pós-graduação em estudos Linguísticos (FALE-
UFMG), a dissertação é um desdobramento do “Projeto Registros Cartográficos Históricos: Revelando o Patri-
mônio Toponímico de Minas Gerais do Período Colonial ao Joanino”, realizado entre 2014 e 2016, no Centro de 
Referência em Cartografia Histórica (CRCH/UFMG), coordenado pelaProfª Maria Cândida Trindade Costa de 
Seabra e coorientado pela Profª Márcia Maria Duarte dos Santos. O Projeto mencionado possibilitou a coleta de 
topônimos em documentos cartográficos que compõem as Comarcas da Capitania de Minas Gerais no século 
XVIII e início do XIX. O procedimento teórico-metodológico proposto por Dick (1990, a, b) foi usado para clas-
sificar os topônimos em taxonomias de acordo com os principais fatores motivacionais. A análise dos dados 
permitiu criar um banco de dados que organiza e sistematiza os topônimos coletados. O trabalho de dissertação 
objetiva, portanto, analisar, quantitativa e qualitativamente, os geomorfotopônimos (topônimos relacionados aos 
aspectos topográficos) coletados do banco de dados do projeto citado, evidenciando os aspectos produtivos dessa 
taxe. Para realizar o estudo fichas lexicográficas são usadas, que compreendem o procedimento metodológico 
desenvolvido por Dick (1990) e adaptado para o estudo, possibilitando organizar os topônimos coletados e expli-
citar informações geográficas, linguísticas e enciclopédicas. Os resultados parciais obtidos até a atual fase de de-
senvolvimento da pesquisa evidenciam aspectos da geomorfotoponímia mineira no período colonial e joanino 
que, por meio de uma perspectiva diacrônica, revelam a evolução dos geomorfotopônimos, assim como indicam 
a mudança ou permanência dos topônimos no território atual. A análise possibilita averiguar a relação dos topô-
nimos com o ambiente inserido no contexto histórico estudado, revelando um patrimônio linguístico que contri-
bui à memória histórica e cultural de Minas Gerais. 
Palavra: Geomorfotoponímia. Cartografia Histórica. Léxico toponímico. 
 

GLOBALIZAÇÃO, CULTURA E IDENTIDADE 
Fátima Cristina Rivas Filipe de Oliveira (UNIGRANRIO) 

fatimarivas@unigranrio.edu.br 
Ana Paula Cavalcante Lira do Nascimento (UNIGRANRIO) 

apcln@hotmail.com 
 

Conceituar o termo “identidade nacional” é uma tarefa complexa que nos leva a considerar a condição so-
cial que o sujeito ocupa dentro de sua cultura, do seu país. Com isso, observa-se que a identidade de cada um é 
construída através da interação entre indivíduos que percebem suas diferenças no modo como vêem os outros. 
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Neste interagir, decorre uma autopercepção de um grupo acerca de si e de todos os seus valores e realidade pe-
rante os outros indivíduos. Todavia, a cultura de um povo pode ser influenciada pelas mudanças externas, acarre-
tando alterações nos elementos culturais que a caracterizavam havendo, portanto, uma integração com este novo 
ambiente. O fenômeno da globalização é sempre definido como um dispositivo que possa atenuar as fronteiras 
existentes entre diversos países, possibilitando a circulação de mercadorias, pessoas e o conhecimento de outras 
culturas. 

Palavras-chave: Cultura. Globalização. Identidade. Língua Inglesa. 

 

GLOSSÁRIO DO CAFÉ: UM ESTUDO DO LÉXICO 
UTILIZADO NA CAFEICULTURA MINEIRA 

Simone Dornelas de Carvalho (UFMG) 
dornelascarvalho@bol.com.br 

 

Este trabalho visa apresentar um glossário de palavras utilizadas na produção cafeeira em dados minei-
ros. O corpus que oferece a base empírica para este estudo é constituído de 12 amostras de fala de moradores ru-
rais de Luisburgo-MG. As entrevistas foram realizadas com falantes com idade igual ou superior a setenta anos; 
de ambos os sexos, nascidos e com permanência na localidade rural pesquisada; analfabetos ou com baixo grau 
de escolaridade e pertencentes à mesma rede social. Esses informantes possuem pequenas propriedades rurais e a 
gestão e o manejo da terra, para a produção do café, são compartilhados pela família. Neste estudo, leva-se em 
conta a estreita relação entre a língua, sociedade e cultura. Desse modo, este trabalho foi realizado à luz de pes-
quisas da Sociolinguística (J. MILROY, L. MILROY), da Lexicologia (BIDERMAN, SEABRA), da Lexicogra-
fia (BARBOSA, HAENSCH) e da Antropologia Linguística (DURANTI). O glossário produzido, a partir desses 
dados rurais, é constituído de 41 lexias que estão associadas às ações de cultivo da lavoura de café e às vivências 
desses moradores no meio rural. 

Palavras-chave: Cafeicultura. Glossário. Dados Rurais. 

 
HASHTAGS: UMA PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO À LUZ DOS CAMPOS LEXICAIS 

Marcos André Queiroz de Lima (UNEB) 
maandelima@yahoo.com.br 

 

As hashtags se tornaram uma forma moderna de se comunicar. Seu surgimento figura entre as mais inte-
ressantes novidades da linguagem virtual. Elas se transformaram num mecanismo de propagação de ideias e in-
formações, de disseminação de ideologias. As hashtags são usadas no espaço virtual, e, por fazer parte da lin-
guagem, elas passam a ser usadas fora dele. Atestando o caráter de movência da linguagem, elas acabam retor-
nando ao espaço virtual num movimento de materialização dos efeitos de sentidos produzidos quando estavam 
fora, ou seja, é no virtual que os efeitos de sentido revelados são mostrados, através dos comentários produzidos. 
Essa mobilidade confere às hashtags um caráter fluido, o que corrobora com o fato de que é através da lingua-
gem que tudo é construído, tanto material, quanto simbolicamente. Diante dos diversos usos da hashtag, este es-
tudo pretende apresentar uma maneira de organizar algumas hashtags presentes no espaço sócio-virtual, usando 
para tal, a teoria dos campos lexicais proposta por Eugênio Coseriu (1977/1987). Tal organização dará continui-
dade aos estudos iniciados com a dissertação de mestrado, defendida na Universidade do Estado da Bahia, sob a 
orientação do Prof. Dr. João Antônio de Santana Neto, intitulada: Hashtags de cunho racista: efeitos de sentido e 
formas sujeito em comentários e relatos em redes sociais (LIMA, 2017). Nesta, o que se fez foi apenas um en-
saio na tentativa de organizar as hashtags, uma vez que o foco recaiu sobre a análise dos comentários produzidos 
a partir das hashtags. 

Palavras-chave: Hashtag. Linguagem. Campos Lexicais. Espaço Virtual. Linguagem Virtual. 

 
HQ: DO HUMANO NO QUADRO À HISTÓRIA EM QUADRINHO 

Felipe Moraes Pereira (UERJ) 
felipemoraes_pereira@hotmail.com 

 

É um desafio a todos os professores criar novos métodos que auxiliem o ensino. A proposta aqui exposta 
visa a trabalhar o gênero história em quadrinho, tomando a prática corporal teatral como ponto de partida. Tal 
recurso vem se mostrando caminho proficiente de auxilio à aprendizagem, porque não se limita ao preconizado 
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nos livros didáticos. A busca do lúdico para a sala de aula torna concretos conceitos normalmente expostos de 
maneira abstrata. Isso proporciona o desenvolvimento progressivo e expressivo da linguagem. Os objetivos espe-
rados nessa prática consistem em refletir acerca do ensino-aprendizagem do gênero textual em questão, da língua 
portuguesa e mostrar que o corpo é um elemento facilitador desse ensino. A tentativa de utilização do teatro 
constitui, pois, um auxílio às teorias apresentadas nas aulas da referida disciplina. 

Palavras-chave: Corpo. Ensino. Teatro.Língua portuguesa. História em quadrinho. 

 

 

HUMANIDADES E A (DES)ORDEM LEGISLATIVA: ANÁLISE DO DISCURSO DO 
UTILITARISMO EM SUGESTÕES SOBRE CURSOS UNIVERSITÁRIOS 

Wellton da Silva de Fatima (UFF) 
malcon.welton1@gmail.com  
Éderson Luís Silveira (UFF) 

ediliteratus@gmail.com  
 
 
Este artigo se circunscreve ao aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso francesa, mais espe-

cificamente aquela filiada aos domínios inaugurados por Pêcheux (1969; 1975), na França, e desenvolvida por 
diversos pesquisadores também no Brasil. Objetivamos, desse modo, analisar como se apresenta discursivamente 
o debate sobre a proibição ou a continuidade dos cursos de ciências humanas em universidades públicas. Para 
tanto, recortamos enunciados de duas ideias legislativas do site e-cidadania, instrumento oficial do Senado Fede-
ral brasileiro, para perceber como funcionam, em uma cadeia parafrástica, os sentidos sobre o público e o priva-
do, sobre determinados cursos e, além disso, o imaginário que se constitui sobre/a partir d/eles. O corpus, portan-
to, constitui-se de sequências discursivas (COURTINE, 1981), sobre as quais incidimos nosso dispositivo de in-
terpretação. Em busca disso, mobilizamos conceitos fundamentais da teoria à qual estamos filiados, tais como 
efeito metafórico e contradição (PÊCHEUX, 1969), além do conceito de ideologia reconsiderado do ponto de 
vista da linguagem (ORLANDI, 2013). 

Palavras-chave: Ideologia. Ciências Humanas. Análise do Discurso. 

 

INGRESSO POR COTAS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA 
BRASILEIRA: MEMÓRIAS EM EMBATE 

Isabel Cristina Rodrigues (UERJ) 
isabel060813@gmail.com 

 

Para a compreensão de usos de linguagem próprios do trabalho parlamentar e de sua relação com as leis, 
assume relevância a análise do dispositivo denominado “processo legislativo”, que é definido, em linhas gerais, 
como uma sucessão de atos que se cumprem institucionalmente para a produção de uma lei/norma jurídica. Esta 
pesquisa se volta somente para uma das etapas do processo legislativo, a saber, a discussão de projetos de lei em 
sessões plenárias. As sessões plenárias parecem se caracterizar como uma parte do trabalho legislativo extrema-
mente ritualizada, na qual o uso da palavra assume posição privilegiada. Pode-se supor que as falas dos deputa-
dos desenvolvem argumentações dirigidas à defesa de algumas ideias. Sem dúvida, isso ocorre – mas não só is-
so, ou não principalmente, pelo menos se concebemos a argumentação do modo clássico como um esforço de 
convencimento. Apesar da denominação “discussão em plenário”, o quadro que se constrói, no conjunto das ses-
sões que analisamos, é apenas o de uma sucessão de proferimentos. Para além de um projeto de persuasão, como 
se poderia esperar, é possível identificar basicamente a adesão dos parlamentares a certas posições discursivas, 
atualizando memórias em embate no interdiscurso (MAINGUENEAU, 1993, 2005 [1984], 2006, 2014). Como 
se verá na análise proposta, são os segmentos em que forças ilocucionárias vereditivas (AUSTIN, 1990 [1962]) 
predominam aqueles em que se observam as memórias relacionadas ao tema “cotas” ganharem visibilidade.  

Palavras-chave: Análise do discurso. Memória discursiva. Sistema de cotas. 
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INTERTEXTUALIDADE, IRONIA E PARÓDIA 
EM CHARGES DO JORNAL O GLOBO 

Ivone da Silva Rebello (SEEDUC) 
ivonerebello@yahoo.com.br 

 
 

O presente trabalho visa analisar as significações, os efeitos de sentido e os elementos interdiscursivos, 
produzidos pelas charges, gênero textual composto pela relação entre dois códigos: a linguagem verbal represen-
tada pelo texto escrito e a linguagem não verbal representada pela imagem, ambas figuram como importantes 
elementos para o entendimento da mensagem que se deseja transmitir ao leitor. Focaremos nossa análise na in-
tertextualidade, na ironia e na paródia. A primeira por fazer parte na elaboração de todo discurso chárgico; a se-
gunda por se tratar de um recurso fundamental para incitar a crítica sociopolítica em nossa atual sociedade, e a 
terceira por fazer uma releitura cômica de caráter contestador, crítico, satírico, humorístico de um fato atual den-
tro de um contexto social. Tomaremos, particularmente, como corpus em nossa análise, as charges de Chico Ca-
ruso, publicadas no jornal O Globo. O enfoque teórico-metodológico foi direcionado para uma pesquisa de natu-
reza qualitativa, efetivada por uma abordagem plurimetodológica, a fim de encontrar, nas interpretações das charges 
selecionadas, respostas para as relações intertextuais e interdiscursivas. Para esse fim, baseamo-nos nos conceitos de 
Bakhtin (1970), Kristeva (1974), Koch (2000, 2004, 2006, 2007), Marcuschi (1999, 2002, 2005) dentre outros. 
Conclui-se, portanto, que o gênero discursivo charge dialoga com diferentes textos verbais e não verbais de cir-
culação social, sendo esse diálogo apresentado de forma explícita ou implícita e, na interpretação de uma charge, 
é necessário que o leitor seja capaz de inferir a presença de um intertexto (escrito, oral, visual etc.) a fim de se 
consolidar a construção do sentido intertextual, irônico ou paródico. 

Palavras-chave: Charges. intertextualidade. Linguística textual. 

 

INVERTENDO A LÓGICA DA SALA DE AULA: 
CRIAÇÃO DE PARÓDIAS COM ALUNOS DA EJA 

Adriana do Nascimento Querido (CP II) 
adrianaquerido@gmail.com 

 
Este texto parte de uma experiência pessoal e discute a importância das metodologias ativas no processo 

de aprendizagem da língua portuguesa de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em um CIEP na ci-
dade do Rio de Janeiro. Após participar de uma formação sobre o tema e conhecer as possibilidades que esse ti-
po de metodologia oferece para melhor aprendizagem, buscamos aplicá-la em salas de aula questionando se a 
utilização desse procedimento poderia melhorar a aprendizagem dos alunos e auxiliar nas práticas sociais como 
fonte de conhecimento. Buscando responder a tal questão, apresentamos aos estudantes a sala de aula invertida 
que é uma forma de oferecer os conteúdos a serem abordados anteriormente às aulas presenciais. Dessa maneira, 
eles podem conhecer o que será abordado com antecedência e trazer para a turma os questionamentos após leitu-
ra dos textos e vídeos. A análise das notas bimestrais aponta que os estudantes tiveram melhores resultados nos 
contextos escolares, usaram as redes sociais como forma de estudo e, dessa forma, ressignificaram as experiên-
cias com o uso da tecnologia e aprendizagem na escola. 

Palavras-chave: Tecnologias. Metodologias ativas. Sala de aula invertida. 

 

LEITURA E ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
PERSPECTIVAS E PERCALÇOS 

Andreza Silva de Oliveira (UERJ) 
andrezadeoliveira9@gmail.com 

 

O Ensino Fundamental, de caráter obrigatório, faz parte da Educação Básica, iniciando-se aos 6 anos de 
idade e tendo 9 anos de duração. Seu objetivo, conforme propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
em seu artigo 32, é a formação básica do cidadão, mediante metas de desenvolvimento da capacidade de apren-
dizagem do educando. Atualmente, há um consenso de que as metas propostas pela LDB não têm sido alcança-
das, haja vista os baixos índices registrados pelas avaliações externas de âmbito nacional. Segundo dados do 
INEP, houve um aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no segundo segmento do 
Ensino Fundamental de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013, entretanto, esse rendimento ainda está longe de ser satis-
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fatório. No dia a dia das salas de aula, observamos alunos no último ano do Ensino Fundamental com graves de-
ficiências no domínio da leitura e da escrita, domínio este que deveria ser pleno ao final dessa etapa. Diante do 
quadro apresentado e da importância desse segmento no âmbito da Educação Básica brasileira, é urgente a im-
plementação de novas práticas pedagógicas que promovam o domínio pleno da leitura e da escrita até o último 
ano do Ensino Fundamental. Especificamente acerca do ensino de língua portuguesa, estamos em conformidade 
com o pensamento de Geraldi (2013) ao apontar o ensino da produção textual como o ponto de partida e de che-
gada do ensino/aprendizagem da língua. O objetivo deste texto será apresentar os pressupostos teóricos que nor-
teiam os estudos sobre os processos de leitura, produção textual e avaliação, passando por questões como currí-
culo, gêneros textuais e “correção de textos”. Para isso, nos embasamos em autores como Hoffman (2011, 2013), 
Dias Sobrinho (2004), Travaglia (2009), Bronckat (1999), Geraldi (2013), Santos, Riche e Teixeira (2013), Ruiz 
(2015) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

Palavras-Chave: Avaliação. Leitura. Gêneros textuais. Produção textual. 
 
 

LETRAMENTO DIGITAL E LETRAMENTO CRÍTICO: 
REPENSANDO PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS NAS ESCOLAS 

Elaine Vasquez Ferreira de Araujo (UNIGRANRIO) 
elainevfaraujo@gmail.com 

Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 
professorvilaca@gmail.com 

 

A comunicação mediada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação vem sendo debatida 
com frequência na área da educação. A Web revolucionou as formas de aprender e, consequentemente, a escola 
deixou de ser o espaço tradicional de disseminação e construção do conhecimento. A oferta de materiais digitais 
na rede mundial é crescente, como textos, vídeos, áudios, cursos online, games etc., podendo ter ou não fins edu-
cacionais, ou ainda serem empregados ou adaptados para tais fins. Além do mais, observam-se inúmeras pesqui-
sas a respeito da relação tecnologia digital e ensino de línguas. No entanto, percebe-se que muitas destas pesqui-
sas se limitam ao uso das tecnologias predominantemente ou apenas como recurso didático e não levam em con-
ta as relações humanas e discursivas que se desenrolam no meio digital, assim como a formação linguística do 
estudante. Nesse cenário, pensa-se que o apoio das tecnologias digitais no espaço escolar deve colaborar para a 
formação de estudantes críticos e reflexivos, em meio a um contexto hipermidiático, multisemiótico e multimo-
dal complexo que exige dos sujeitos certas habilidades e estratégias de leitura e escrita. Além disso, fatores soci-
ais, ideológicos, políticos e culturais devem ser levados em conta ao refletir sobre o uso da linguagem no meio 
digital, possibilitando desta forma um entendimento heterogêneo do mundo em que se vive. Pensando no ensino 
de línguas, esse trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a presença do contexto digital no ambiente edu-
cacional, as especificidades das construções de sentidos em textos digitais, além da importância do desenvolvi-
mento do letramento digital e do letramento crítico dos estudantes. Esta pesquisa tem como embasamento teórico 
os estudos de Antonio Carlos Xavier, Lucia Santaella, Luiz Antônio Marcuschi, Magda Soares, Nara HirokoTa-
kaki, Pierre Lévy, Vani Moreira Kenski dentre outros. 

 

LETRAMENTO LITERÁRIO NAS SÉRIES INICIAIS: 
UMA REFLEXÃO PRÁTICA 

Michele Cristine Silva de Sousa (SEE-RJ) 
michele.sousa29@yahoo.com.br  

 
Este artigo tem como tema O letramento literário nas séries iniciais. Visa analisar a importância do letra-

mento literário na escola (com ênfase no ensino fundamental), proporcionando um contato com variados gêneros 
em prol da formação do aluno em um leitor maduro e crítico. O estudo em questão mostrará que muitas escolas 
preferem utilizar textos não literários, com a finalidade de aproximar os alunos da leitura, ainda que não apresen-
tem textos canônicos no seu currículo. Será utilizado como referencial teórico o livro O texto na sala de aula, de 
GERALDI (2012), que enfatiza a relevância do texto no universo escolar, de COSSON (2014) que através do ar-
tigo Letramento literário: uma proposta para a sala de aula aborda a questão dos textos canônicos no processo de 
letramento escolar e das Orientações Curriculares Nacionais (2008) que reservam um capítulo destinado à dis-
cussão do letramento literário e sua importância em sala.  

Palavras-chave: Cânone. Sala de aula. Letramento literário. 
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LETRAMENTOS À MARGEM: TRABALHANDO COM 
INCLUSÃO NO ENSINO BÁSICO 

Jorge Luiz Marques de Moraes (CP II) 
jorgemarques@cp2.g12.br 

 

A escola, atualmente, recebe sujeitos com as mais diversas especificidades, que nem sempre são respeita-
das. A presença de jovens com distorções idade/série, adultos e jovens já inseridos no mercado de trabalho, além 
de crianças atendidas pelas Salas de Recursos Multifuncionais, impõe à instituição a busca de estratégias de 
atendimento a esse variado público. É necessário, portanto, que professores envolvidos diretamente com esses 
alunos busquem meios de lhes propiciar uma formação adequada, com vistas à aquisição de conhecimentos ne-
cessários a um cidadão com participação ativa nas questões relacionadas ao seu grupo social. Atendendo às de-
mandas de atendimento a esses grupos citados, os participantes desta Mesa-redonda têm o objetivo de apresentar 
relatos de práticas de Letramento, relacionadas à leitura e à produção textual desenvolvidas com estudantes de 
turmas de correção fluxo/idade, EJA e com alunos atendidos pela Sala de Recursos Multifuncionais da Secretaria 
Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Inserção. Leitura. Letramento. Produção textual. 

 

LÉXICO, ONOMÁSTICA E SUAS INTERFACES 

Karylleila dos Santos Andrade Klinger (UFT) 
karylleila@gmail.com 

Celina Márcia Abadde (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 

Esta mesa-redonda tem como objetivo divulgar e discutir pesquisas relacionadas às ciências do léxico, 
mais particularmente, à Lexicologia e à Lexicografia. A Lexicologia tem como uma de suas tarefas examinar as 
relações do léxico de uma dada língua com o universo natural, social e cultural, a transposição de uma realidade 
infinita e contínua a um número de lexias. Procura abordar a palavra como instrumento de construção e detecção 
de uma cosmovisão, de um sistema de valores, como geradora e reflexo de recortes culturais. A Lexicografia tem 
na linguagem sua ciência de base e sua finalidade é a denominação dos objetos criados no universo que se utiliza 
da linguagem científica, ou linguagem de especialidade. Também é objetivo da mesa apresentar estudos vincula-
dos à Onomástica, uma subárea da Lexicologia, que estuda os nomes próprios e que se subdivide em Toponímia 
e Antroponímia. 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES DAS PERSONAGENS AUTÔMATAS EM 
“EU, ROBÔ”, DE ISAAC ASIMOV 

Monize Fernandes Vieira Costa (UFMA) 
monize_nini@hotmail.com 

Valeria Angelica Ribeiro Arauz (UFMA) 

 

As narrativas podem aguçar a percepção a respeito do futuro e auxiliar a humanidade nas escolhas do pre-
sente. Com o intuito de analisar o olhar de Isaac Asimov sobre os avanços tecnológicos da primeira metade do 
século XX e seus impactos para o campo da robótica como ciência do século XXI, este trabalho tem como obje-
tivo estudar as personagens autômatas, ou seja, os andróides e inteligências artificiais, por meio de uma aborda-
gem que considera as relações de combinação e convergência (interdisciplinaridade) entre os contos de “Eu, Ro-
bô” e o discurso da área de ciência e tecnologia. O livro é uma coletânea de 9 contos, escrita ao longo da década 
de 40 e publicada em 1950. Nele, Asimov mostra em cada narrativa que, mesmo não sendo perfeitos, os robôs 
agem sempre a favor dos humanos, como auxiliares, ao contrário da tendência fatalista dos demais escritores de 
ficção científica, para quem as máquinas são usualmente uma ameaça. A partir de uma análise do texto literário, 
com ênfase na personagem, percebemos a importância dada à subjetividade das máquinas em relação à lógica 
das Três Leis da Robótica “enunciadas no livro”, sendo a relativização da eficácia dessas leis o elemento funda-
mental para a compreensão da temática proposta em cada um dos contos. A ficção científica se mostra, então, 
como uma maneira de refletir acerca daquilo que a ciência apresenta como possibilidade para o homem, e o leva 
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a realidades possíveis que muitas vezes não seriam suportadas no mundo do leitor, como um meio para se pensar 
sobre os caminhos tomados pelos cientistas, no passado e no futuro. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA INFANTOJUVENIL 

Felipe Lacerda de Melo Cruz (UERJ) 
felipelacerdaprofessor@gmail.com 

 

A Literatura é considerada a expressão máxima das potencialidades da língua. Escritores manejam pala-
vras, letras e sons, manipulando as regras que regem sua combinação até que a linguagem verbal transborde os 
limites da mera comunicação e adquira status de Arte. A língua literária, assim, por comportar o espectro máximo da 
experiência linguística, constitui campo fértil de análise e para difusão dos estudos linguístico-gramaticais. O trabalho 
aqui apresentado pretende investigar de que forma, e sob quais princípios, se comportam os atores envolvidos 
nessa imbricada relação entre língua portuguesa e literatura: por acreditar nas possibilidades formativas que o 
encontro gramática-estilo proporciona, daremos voz a autores que se dedicam a produzir especificamente obras 
para crianças e jovens; por considerar a dimensão pedagógica da pesquisa linguístico-literária, ouviremos os pro-
fessores, notadamente os de português – alguns através de seus ilustres alunos; e, como não poderia deixar de 
ser, escutaremos teóricos de língua e da literatura. Mas não será surpresa se esses papéis se imiscuírem. 

Palavras-chave: Gramática. Língua portuguesa. Literatura infanto-juvenil. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
TEXTOS, CONTEXTOS, LINGUAGENS 

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ) 
taniamnlc@gmail.com 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998), o texto deve ser a origem e 
o fim do processo de ensino-aprendizagem. Assim, a organização “modos de organização ou tipologia”, bem 
como a funcionalidade textuais, nas modalidades oral e escrita, ganham destaque, na medida em que possibilitam 
melhor interação do aluno em diferentes situações comunicativas, pois, no dizer de Bakhtin (2011 [1992], p. 
265), “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de 
enunciados concretos que a vida entra na língua”. Tal afirmativa explicita ainda a importância do conhecimento 
gramatical – das diversas normas que compõem o sistema da língua portuguesa. A presente Mesa-redonda tem, 
pois, o objetivo maior de refletir acerca da presença do texto na sala de aula da Educação Básica, considerando 
seus diferentes domínios e gêneros, bem como as escolhas lexicais e os elementos coesivos que contribuem para 
a produção de sentido. 

Palavras-chave: Ensino. Gramática. Leitura. Língua portuguesa. Produção textual. 

 

LINGUAGEM DE MULHER E SILENCIAMENTO NO CONTO 
“ENTRE AS FOLHAS DO VERDE ‘O’”, DE MARINA COLASANTI 

Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO) 
simone.paulino@gmail.com 

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

 

A escritora ítalo-brasileira, Marina Colasanti, é reconhecida no meio literário por sua extensa produção de 
contos de fadas e, também, por constantemente abordar temas relacionados à mulher. Em “Entre as folhas do 
Verde ‘O’”, a autora nos apresenta uma narrativa, cuja comunicação impossível entre uma criatura meio mulher, 
meio corça e um príncipe suscitam reflexões sobre comunicação, linguagem, poder e gênero. O príncipe, apaixo-
nado pela “corça-mulher”, não compreende sua linguagem selvagem e por isso não é capaz de compreender os 
desejos e anseios da amada. Ele a captura e tenta interpretá-la a partir da linguagem e da cultura dominante a 
qual ele pertence. Dessa forma, vemos a linguagem e a cultura numa implicação mútua (JAKOBSON, 2007), na 
qual se releva, também, a questão da obliteração da linguagem do subalterno, que não pode falar ou ser ouvido 
(SPIVAK, 2010). Outrossim, pensar numa linguagem selvagem, e própria do feminino, nos leva a inquirições 
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sobre uma linguagem de ordem dominante, através da qual as mulheres são obrigadas a falar (SHOWALTER, 
1994). O diálogo infactível no conto colasantiano, expressa não somente uma falha no ato comunicativo, mas, 
principalmente, uma “linguagem de mulheres” marginalizada e silenciada no patriarcado. Indagamo-nos, neste 
aspecto, assim como a tendência crítica feminista francesa, se homens e mulheres usam a língua de forma dife-
rente (SHOWALTER, 1994). A supracitada tendência crítica aponta para a linguagem como uma forma de re-
pressão, pois ela é expressa através da cultura masculina (KRISTEVA, 1984). Portanto, a personagem colasanti-
ana, ao se manifestar fora da linguagem dominante e romper com um linguismo criado por homens, sofre com o 
silenciamento. 

Palavras-chave: Colasanti. Comunicação. Feminismo. Insólito. Linguagem. Silenciamento. 

 

LINGUÍSTICA APLICADA: CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE PRÓPRIA 

Patricia Luisa Nogueira Rangel (UNIGRANRIO) 
patricia1234luisa@gmail.com 

Gláucia Regina Santos Cunha (UNIGRANRIO) 

 

O presente artigo visa apresentar aspectos relevantes da Linguística Aplicada (LA), no que diz respeito ao 
contexto histórico, levando em consideração que se trata de uma ciência jovem, por não possuir nem um século 
de existência. Surgiu da necessidade de criar uma metodologia de ensino de língua estrangeira, principalmente o 
inglês, mas tomou uma proporção tão grande, a ponto de ser responsável por uma série de campos de investiga-
ção interdisciplinar e novas formas de pesquisa quanto ao uso da linguagem, seu objeto de estudo, tomando para 
si uma identidade própria. Com o seu desenvolvimento, criam-se escolas, associações e publicações, incentivan-
do e disseminando a LA pelo mundo. No Brasil, a LA começa na década de 70, marcada por cursos e investi-
mentos na área e aborda vários outros contextos fora de sala de aula. A LA é, por muitos, entendida como apli-
cação das teorias linguísticas, no entanto, tem-se consolidado como ciência autônoma com metodologia e técni-
cas próprias. 

Palavras-chave: Ciência.Interdisciplinar. Linguística. Linguística Aplicada. 

 

MÁRIO DE ANDRADE SEM MITO: ESTUDO DE MACUNAÍMA 

Camillo Cavalcanti (UESB) 
camillo.cavalcanti@gmail.com 

 

O artigo pretende oferecer uma leitura de Macunaíma. 1) A situação do autor é discutida a fim de melho-
rar a compreensão de suas ideias e influência. 2) Um panorama do primeiro Modernismo mostra os enganos da 
história literária. 3) A ideologia de Macunaíma parece se inscrever na Antropofagia, uma produção nazi-fascita. 
4) Mário de Andrade abdica de sua primeira poética “o desvairismo” para escrever a obra-prima modernista. 5) 
A estrutura da prosa literária assinala como e por que a ficção de Mário é um objeto literário. 6) A Estilística da 
fala explica os aspectos individuais da escrita. 7) Uma Estilometria Literária “novo procedimento que criei” per-
tence a um Método de Crítica Global e expõe partes do texto para entender chaves de ideias, através de valores 
semânticos. Serve para encontrar as bases estéticas. Essa abordagem apresenta listas de palavras para explicar a 
estrutura literária. 8) A ambiência fantástica de Macunaíma lhe confere a melhor qualidade literária 

Palavras-chave: Epistemologia. Estilometria. Modernismo. Literatura brasileira. 
 

MEMÓRIA, NARRATIVIDADE E SOCIALIZAÇÃO: A MANUTENÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DA 
MEMÓRIA SOCIAL NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DE ARRAIAL DO CABO 

Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 
manuelacmanhaes@hotmail.com 

 

Ao refletimos sobre as comunidades pesqueiras tradicionais, encontramos aquele acervo cultural alicerça-
do em um contexto e orientador da constituição da identidade de resistência. Segundo GEERTZ (2015, p. 17), o 
objeto da etnografia é descrever e compreender “uma hierarquia estratificada de estruturas significantes”. Nesse 
sentido, é fundamental, para que haja compreensão da importância da cultura, a relação entre passado e presente, 
para que seja possível determinar tais estruturas significantes. Consequentemente, a análise cultural do desenvol-
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vimento de ações, ressignificação das tradições e rituais, manutenção de costumes, definição de regras e exercí-
cio de tarefas sociais. Logo, a partir de estruturas significantes mediadas pela linguagem, há variações e novas 
variáveis de um sistema significado, que é compartilhado entre os membros da comunidade. Por isso, há adequa-
ção da identidade de resistência e de projetos na realidade social. Ou seja, compreendemos a relevância do con-
junto de elementos culturais materiais e imateriais da mesma forma que suas transformações e reproduções. Eles 
são definidores do que o compõe e determinantes das especificidades desenvolvidas no contexto sócio-histórico 
e cultural. Devido a esse fato, esses elementos são recontados e reinterpretados permitindo a constituição da 
memória social individual e coletiva que está sempre sendo reconstruída, reinterpretada. A memória social está 
na contextualização histórica, formadora da comunidade e na dinâmica social, da comunidade pesqueiras tradici-
onal, especificamente, de Arraial do Cabo, sobrevivendo às adversidades da Modernidade. 

 

“MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE TEREZA DE JESUS”, DE 
MARTINHO DA VILA, E AS ESTRATÉGIAS TEXTUAIS 

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

 

O presente trabalho intenta refletir sobre as instâncias textuais da obra “Memórias Póstumas de Tereza de 
Jesus”, de Martinho José Ferreira (Martinho da Vila). Partindo da análise textual da obra, refletir-se-á também 
sobre a questão do pertencimento e da memória, situando as discussões na problemática dos novos territórios lí-
tero-identitários. Ao criar um texto em que, ficcionalmente incorpora a persona de sua mãe, utilizando a primeira 
pessoa do discurso, o escritor abre caminho para um importante percurso da memória, servindo duplamente para 
apresentar um relato biográfico e uma reflexão sobre múltiplos aspectos identitários, que envolvem a poesia e a 
música popular da cidade do Rio de Janeiro. Utilizando, principalmente, as reflexões do geógrafo humanista Yi-
Fu Tuan, entendendo que o lugar deve ser compreendido como um lar, por sua relação com a psicologia das pes-
soas, o trabalho desvela as estratégias textuais martinianas, fundadas na afetividade. 

Palavras-chave: Identidade. Memória. Pertencimento. Estratégias textuais. Martinho da Vila.  

 
MOLDES, AFERIÇÕES E ARROLAMENTOS 

NA POESIA DE AUTORIA FEMININA 

Armando Ferreira Gens Filho (UERJ) 
armandogens@uol.com.br 

 

As representações do feminino moldam-se por construções culturais, assim como são rearticuladas pelo 
biopoder e pela tecnociência que apostam na manipulação e modelagem de corpos e subjetividades, quando ofe-
recem ao consumidor a possibilidade de alterar códigos biológicos e formas genéticas com a promessa de contro-
lar o desenvolvimento da espécie humana. O poder hegemônico da tecnologia na vida humana e o papel que ele 
desempenha na construção de representações mutantes, rarefeitas e atomizadas também oferecem farto material 
discursivo sobre as representações do feminino. Assim, a partir do desenho contextual apresentado, esta comuni-
cação quer examinar representações da mulher em A fábrica do feminino (2008), de Paula Glenadel, Da arte das 
armadilhas (2011), de Ana Martins Marques, e Um útero é do tamanho de um punho (2012), de Angélica Freitas, 
levando em consideração a tecnociência e o biopoder (SIBILIA, 2002), para colocar em discussão o que é escre-
ver/inscrever a poesia de autoria feminina no século XXI (CAIAFA, 2000).  

 
MULTILETRAMENTOS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFRRJ) 
dayhanepvs@gmail.com 

 

É notório que, na sala de aula, muitos estudantes já lidam com mais fluência do que os professores com os 
novos dispositivos, tecnologias e ferramentas. Por esse motivo, sob a ótica de Multiletramentos, propõe-se pen-
sar um pouco em como as novas tecnologias da informação podem transformar nossos hábitos institucionais de 
ensinar e aprender. A proposta é fornecer alternativas para que o docente, ao invés de proibir o celular em sala de 
aula, possa usá-lo para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a filmagem, a fotografia e a produção de textos. 
Dessa forma, esta proposta didática se torna condizente com os princípios de pluralidade cultural e de diversida-
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de de linguagens envolvidas no conceito de Multiletramentos, o qual aponta para dois tipos de multiplicidade 
presentes, atualmente, em áreas urbanas: a multiplicidade cultural das populações (CANCLINI, 2008: 302-309) 
e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica, esta é 
bastante evidente nos textos em circulação social, seja nos impressos, seja nas mídias audiovisuais. Portanto, no 
tange ao ensino de língua portuguesa, aborda-se a proposta de Multiletramentos no sentido da diversidade cultu-
ral de produção e circulação dos textos e no sentido da diversidade de linguagens que os constituem – ainterati-
vidade em vários níveis (da interface, das ferramentas, dos espaços em rede, dos hipertextos e das redes sociais). 

Palavras-chave: Ensino. Linguagem. Multiletramento. Semântica. Texto. 

 

 

NARRATIVA, MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO EM 
“A FALECIDA”, DE NELSON RODRIGUES 

José Francisco Quaresma Soares da Silva (UEL) 
jose.quaresma@ifpr.edu.br 

Edina Regina Pugas Panichi (UEL) 
edinapanichi@sercomtel.com.br 

 

Nelson Rodrigues, renovador da linguagem teatral brasileira, escreveu 17 textos dramáticos, que foram 
agrupados em quatro blocos, devido às características temáticas, por Sábato Magaldi, seu estudioso, na edição de 
Teatro Completo (1981), com a devida anuência do autor, pouco antes de sua morte. Assim, temos as Peças psi-
cológicas, Peças míticas e Tragédias cariocas I e II, organizadas e editadas em quatro volumes, com vigorosa 
fortuna crítica. É bastante divulgado o fato de que as tragédias cariocas, em número total de oito textos, foram 
influenciadas pelos temas, situações e linguagem postos na coluna de contos A vida como ela é... , escrita para o 
jornal Última Hora, entre os anos 1951 e 1961. Esse registro está em Magaldi (2010), mas, somam-se a ele ou-
tras falas reveladoras, do próprio autor e também de sua filha, Sonia Rodrigues, organizadora da obra Nelson 
Rodrigues por ele mesmo (2012). Neste estudo, acatamos a importância da coluna jornalística, enquanto espaço 
de experimento, ensaio e transformação, com vistas à construção dramatúrgica de obras da última e potente fase 
criadora do autor. Entretanto, o pensamento que defendemos, especificamente a partir do estudo do texto “A fa-
lecida”, escrito em 1953, é de que esta tragédia carioca, mesmo contendo como núcleo dramático e argumento 
principal o conto “Um miserável”, publicado em 27 de novembro de 1951, na coluna folhetinesca de Última Ho-
ra, também é comprometida pela presença de aspectos vivenciais, o que nos encaminha para a análise das obras 
memorialistas e confessionais, convictos de que, além dos traços ficcionais, há na poética do autor, uma mescla 
entre reminiscências, reflexões e memórias. 

 

NOMES PARA O ÓRGÃO SEXUAL FEMININO À LUZ DO COGNITIVISMO: 
GÊNERO, TABU E PRECONCEITO 

Patrícia Oliveira de Freitas (UERJ) 
freitasp.letras@gmail.com  

 
 

Em pesquisa de mestrado (FREITAS, 2017), observaram-se os processos cognitivos subjacentes à cons-
trução de significados em piadas, contendo nomes populares para vulva e pênis. Esse estudo concluiu que as res-
trições morais afetam o uso do léxico em relação aos órgãos sexuais, já que algumas partes do corpo são tabus. 
Nesse sentido, defende-se a ideia de que a integração conceptual é o processo que permite a união de vários do-
mínios cognitivos que revelam a criatividade do pensamento de modo a lidar com os tabus, criando eufemismos 
para contornar o significado e ocasionando a aceitação social dessas palavras/objetos afetados por interdições 
morais. Além disso, essas designações alternativas demonstram a atitude de falantes do português do Brasil que, 
ao minimizar e contornar os aspectos tabuizados do léxico relacionados ao conhecimento do órgão feminino, ra-
tificam a proeminência da figura masculina, especialmente do órgão sexual masculino. Continuando a pesquisa 
em doutorado, pretende-se observar a conceptualização dos nomes para a vulva a partir de uma perspectiva fe-
minista da construção de gênero, levando-se em consideração valores culturais e experienciais subjacentes a es-
sas metáforas do pensamento e, consequentemente, a tais denominações de valor depreciativo. 

Palavras-chave: Gênero. Metáfora e Integração Conceptuais. Órgãos sexuais. 
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O ALÇAMENTO VOCÁLICO EM DOIS FALARES MINEIROS: 
O PAPEL DO ITEM LEXICAL E DAS CONSOANTES ADJACENTES 

Fernando Antônio Pereira Lemos (CEFET-MG) 
fernandolemos_br@yahoo.com 

 

Neste artigo, analisamos o alçamento da vogal médio-alta posterior [o] nos municípios de Divinópolis, 
localizado no centro-oeste de Minas Gerais, e Grão-Mogol, localizado no norte de Minas Gerais. O alçamento se 
caracteriza pela elevação da altura das vogais médias [e, o] que se realizam como as vogais altas [i, u] na sílaba 
pretônica, como em v[e]stido~v[i]stido e b[o]lacha~b[u]lacha. Discutimos o papel do item lexical e das consoan-
tes adjacentes. Para alcançarmos nosso objetivo, adotamos em nossa investigação os modelos teóricos da Teoria 
da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 2008) e da Teoria dos Sistemas Complexos (MORIN, 2013; 
OLIVEIRA, 2014, 2015, 2016). Foram ouvidos oito informantes em cada cidade, metade do sexo masculino, 
metade com idades entre 18 e 24 anos e metade com idades entre 55 a 74 anos. Apresentamos evidências, que 
indicam que o alçamento nas localidades em questão é implementado lexicalmente e que as consoantes dorsais 
seguintes são desfavorecedoras do alçamento nos itens lexicais que não possuem vogal alta na sílaba seguinte à 
sílaba pretônica em Divinópolis. 

Palavras-chave: Alçamento. Fonologia. Teoria dos Sistemas Complexos. Teoria da variação e mudança linguística.  

 

O CONTO NA SALA DE AULA: REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS ESCOLARES E 
A LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Marcela Martins de Melo Fraguas (UERJ)  
marcelammelo@yahoo.com.br 

 
O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa-ação iniciada no âmbito do Mestrado Profissi-

onal em Letras da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na qual 
foram realizadas com alunos de 9º ano do Ensino Fundamental atividades de leitura e de interpretação de textos 
do gênero conto. A motivação para a pesquisa em questão foi dada pela percepção de que o ensino do gênero e a 
leitura dos textos figuram nas aulas de Língua Portuguesa, sobretudo, nos anos finais do Ensino Fundamental, 
como pretexto para as aulas de ensino de gramática. Assim, foram oportunizados momentos para que os alunos 
lessem, relessem e discutissem os contos e também para que tivessem contato com o texto literário na escola de 
uma forma não habitual. A realização das atividades mostrou que o interesse pela leitura foi despertado e que is-
so repercutiu de maneira positiva na sistematização das atividades, ou seja, o desempenho desses alunos em ati-
vidades de interpretação de texto melhorou. Embora, no espaço escolar, o texto literário esteja, inevitavelmente, 
atrelado ao ensino, dado o contexto no qual está inserido, o contato dos alunos com a literatura de forma produti-
va mostra que as experiências de leitura vão além do que o esperado pela escola. Cabe ressaltar que a discussão 
dos textos privilegiou os elementos vistos por Bakhtin (2011, p. 262) como indissociáveis ao gênero – constru-
ção composicional, conteúdo temático e estilo.  

Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Texto Literário. 

 

O DUPLO AMOR DE GILKA MACHADO 

Maria Júlia Santana Valério (UFRJ) 
juliasantanna@live.com  

Eduardo Guerreiro Britto Losso (UFRJ) 
 
Apesar de já haver, mesmo que em minoria, mulheres escritoras no início do século XX, Gilka Machado 

pode ser considerada a primeira a colocar uma voz feminina em seus poemas. Esse é o momento da literatura 
brasileira em que a mulher sai do lugar de objeto da ação e assume uma posição central, passa a ter um lugar de 
agente. Dessa forma, o objeto de estudo do presente trabalho é o poema intitulado “Poema de Amor”, de seu se-
gundo livro, publicado em 1917, Estados de Alma. Dessa forma, o artigo buscará fazer uma ponte entre dois ti-
pos de relações amorosas presentes, não só nesse poema, mas no Estados de Alma como um todo: o amor carnal, 
erótico e sensualizado – seja bilateral ou unilateral – e o amor etéreo, espiritual, encenando uma dialética espaci-
al de proximidade e distância entre as “almas” envolvidas – sendo a palavra “alma” recorrente na obra de Gilka 
Machado. Para tal leitura, a crítica simbolista será fundamental, uma vez que a autora está enquadrada nessa es-
cola literária; é importante consultar os críticos da época, que valorizaram os lançamentos de seu tempo. A re-
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cepção do calor da hora se encontra em Cartas à Gente Nova, de Nestor Vítor, em 1924; já O Simbolismo, de 
Moisés Massaud, de 1966, fornece-nos, a princípio, uma leitura posterior da totalidade da obra. O objetivo do 
trabalho, portanto, é trazer à tona obras que foram esquecidas pelo cânone brasileiro e mundial, tanto literário 
quanto crítico, e, principalmente, discutir o papel da mulher na literatura, desde a mulher como escritora até a 
mulher como eu lírico, refletindo sobre a irredutibilidade de suas questões. Esses são dois temas necessariamente 
complementares já que, ao questionar o cânone, se questiona também a hegemonia masculina na literatura. 

Palavras-chave: Amor. Etéreo. Erótico. Feminismo. Gilka Machado. 
 

O EMBATE DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS EM TORNO DAS PROPOSTAS DE 
PRIVATIZAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Ariane Oliveira de Sousa Torres (UERJ) 
ariane.o.sousa@gmail.com 

 

A motivação deste trabalho vem da grave crise que as universidades públicas brasileiras têm enfrentado 
nos últimos anos, em especial a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele propõe a análise da relação inter-
discursiva (MAINGUENEAU, 2008) de textos produzidos em torno de tal temática e como eles se articulam 
com a política de privatização das instituições de nível superior. Para tanto, foram selecionados dois textos de 
periódicos de grande circulação que se relacionam com o artigo do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado em 
janeiro de 2017, no jornal O Globo, em que ele propõe formas de financiamento privado para as universidades 
públicas do país, o que gerou grande polêmica na época. O período de crise econômica pelo qual a UERJ passou 
nos últimos anos fez voltar a circular discursos que afirmam que o ensino superior é muito caro e que medidas 
como filantropia, cobrança de mensalidade ou parceria com o mercado são necessárias. Instaurou-se, então, uma 
arena de batalhas discursivas, colocando-se de um lado a defesa de práticas neoliberais e do outro a resistência a 
elas. Acredita-se que, com a análise das pistas linguísticas dos textos escolhidos, é possível destacar a dimensão 
política dos discursos e trazer à tona o embate de forças que se constroem em determinadas práticas discursivas 
(MAINGUENEAU, 1997). 

Palavras-chave: Interdiscurso. Universidade. Prática Discursiva. 
 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E O MOODLE: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL? 

Lidiane das Graças Bernardo Alencar (IFTO) 
lidigbalencar@gmail.com 

Mírian Nichida (IFTO) 
miriannichida@ifto.edu.br 

 
A utilização de recursos tecnológicos na sala de aula de línguas é um importante aliado tanto para os pro-

fessores quanto para os alunos. Enquanto educadores, devemos fazer bom uso de tais recursos a fim de uma me-
lhoria contínua no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, pretendemos trazer uma reflexão a respei-
to da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), em especial o Moodle. Propomos estudar os re-
cursos que esse AVA possui, avaliando se tais recursos são adequados para o ensino de língua inglesa a distân-
cia. Para isso, analisaremos uma aula de língua inglesa ministrada por meio desse ambiente. Como aporte teórico 
utilizaremos teorias de aprendizagem de línguas por meio de tecnologias ancoradas pelo paradigma da comple-
xidade. Esperamos que essa reflexão possa colaborar em estudos sobre o ensino de línguas na modalidade a dis-
tância. 

Palavras-chave: Moodle. Ensino de línguas. Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
 
 

O ESPORTE NA SINFONIA “PAULISTANA”, DE BILLY BLANCO: 
UMA LEITURA INTERDISCIPLINAR 

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

Valeria Angelica Ribeiro Arauz (UFMA) 
valeriarauz@gmail.com 

 
Este trabalho tem o objetivo de avaliar uma das letras que compõem a sinfonia “Paulistana”, de Billy 

Blanco, dado o lugar de destaque ofertado ao tema do esporte, como um meio de evidenciar a vocação esportiva 
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do povo brasileiro, em especial a dos moradores da capital de São Paulo, e constituir as diversas práticas e moda-
lidades esportivas como elemento de construção identitária e cultural do paulistano. Para tanto, será procedida 
uma análise interdisciplinar do poema com ênfase na observação do uso dos elementos de coesão e coerência 
textuais em função da textualidade na letra de Pr’o Esporte, a décima segunda da referida sinfonia. A construção 
poética feita prioritariamente pelo uso de metonímias, em uma mistura de hino e ironia, mostra como a vocação 
esportiva é parte integrante da cultura desse povo, apressado e vitorioso. O trabalho está ancorado em autores 
que tratam da identidade, cultura, Linguística Textual e Teoria Literária. 
 

O ESTUDO MORFOLÓGICO SOBRE “INTERFIXO”, LEGADO POR WALMÍRIO MACEDO 
José Mario Botelho (FFP-UERJ e ABRAFIL) 

botelho_mario@hotmail.com 

 

Não constitui nenhuma novidade afirmar que a Gramática Tradicional (GT), que deveria esclarecer os fa-
tos da língua de uma forma simples e didática, apresenta-se limitada e confusa. Tanto o é que o Prof. Walmírio 
Macedo, em seus Elementos para uma estrutura da língua portuguesa, a rotula como uma gramática atomizado-
ra (Cf. MACEDO, 1976, p. 33). E é exatamente porque a GT estuda os fatos gramaticais de forma parcial, indi-
vidualizando certos fatos e ignorando outros, que o autor citado procurou esclarecer, nesse estudo, alguns ele-
mentos que foram negligenciados pela GT. Um desses elementos é a noção de “interfixo” – elemento mórfico, 
que foi mal interpretado pela GT e pelos estudiosos que por ela foram induzidos ao erro de disseminar a nomen-
clatura “vogal e consoante de ligação”. 

Palavras-chave: Alomorfia. Interfixo. Estudos morfológicos. Walmírio Macedo. 

 

O ETHOS DA OMERTÀ EM “O DIA DA CORUJA” E “A CADA UM O SEU”: A CONSTRUÇÃO DOS 
NARRADORES DOS ROMANCES-ENSAIO, DE LEONARDO SCIASCIA 

Gisele Maria Nascimento Palmieri (UFRJ) 
gmnp80@yahoo.com.br 

Fabiano Dalla Bona (UFRJ) 
 
 

Este trabalho propõe um estudo dos romances “O dia da coruja” (1961) e A cada um o seu (1966), ambos 
do autor italiano Leonardo Sciascia (1921-1989), no que diz respeito à construção dos narradores de seus gialli 
(romances policiais). O ensaísta, político e escritor Leonardo Sciascia era um cidadão incomodado com a atua-
ção criminosa do poder paralelo em sua região de nascença. A Sicília, no sul da Itália, é o berço de uma institui-
ção criminosa conhecida pelo nome, hoje genérico, de máfia, existente desde o final do século XIX, segundo da-
dos históricos. Estudos apontam o seu surgimento na ilha, em 1868, quando sua justificativa de atuação era a 
proteção da população contra as injustiças sociais, o apoio às viúvas e aos órfãos e a defesa dos oprimidos 
(GARLANDO, 2015, p. 38-45). Ao longo dos anos, a atuação da máfia, suas leis e seus objetivos tornaram-se 
parte integrante da cultura siciliana, posto que os habitantes se acostumaram com os crimes cometidos por eles e 
se acomodaram com a chamada “proteção” oferecida pelo grupo criminoso. Sciascia, enquanto ensaísta, tratou 
dessa aceitação natural dos seus conterrâneos aos códigos de conduta impostos pela máfia siciliana, fazendo crí-
ticas, apontamentos e dando a sua interpretação ao fenômeno. Utilizando conceitos da análise do discurso (AD) 
encontrados em Discurso literário, obra do linguista francês Dominique Maingueneau, analisaremos como Scias-
cia construiu o ethos de seus romances policiais, utilizando-se da omertà como parte de uma estética de silêncio, 
recurso recorrente em suas obras de ficção. 

 

O FENÔMENO SEMÂNTICO DA POLISSEMIA ABORDADO 
POR UM LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Lívia Oliveira Biscotto (UNIMONTES) 
livia.easyway@gmail.com 

Maria Rita Francisca Lima (UNIMONTES) 
mariaritafranciscalimamoc@gmail.com 

Maria Cristina Ruas Abreu Maia (UNIMONTES) 

O trabalho é o resultado de uma pesquisa que propõe analisar a abordagem da polissemia em um material 
didático do Ensino Fundamental II. O objetivo geral é descrever a maneira como a polissemia é tratada em um 
livro didático, destinado a esse nível de ensino. Os objetivos específicos são: conceituar o fenômeno semântico 



 

64 Cadernos do CNLF, vol. XXII, nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2018. 

de polissemia; analisar o que os documentos norteadores do ensino de língua portuguesa – mais especificamente 
a Base Nacional Curricular Comum (2016) – e o Currículo Básico Comum de Minas Gerais (2014), propõem a 
respeito do ensino da polissemia no Ensino Fundamental II; observar o modo como esse fenômeno semântico é 
explorado no livro didático; e averiguar se há coerência entre o que é proposto pelos documentos e a maneira 
como a polissemia é abordada pelo livro didático. Para compor o corpus de análise, foi escolhido o livro da cole-
ção Português Linguagens, escrito por William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, destinado a alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental. Teoricamente, a pesquisa se baseia nos estudos de Cançado (2008), Perini 
(2005) e Pietroforte e Lopes (2002). Os resultados da investigação evidenciaram que a correspondência entre o 
que os documentos propõem que seja trabalhado sobre a polissemia no Ensino Fundamental e o que é efetiva-
mente abordado pelo livro didático é apenas parcial. As divergências encontradas estão relacionadas principal-
mente aos gêneros textuais, posto que, ao abordarem o trabalho com a polissemia, os documentos citam gêneros 
que não são contemplados pelo material didático. 

Palavras-chave: Polissemia. Livro Didático. Ensino Fundamental II. 
 

O HOMOEROTISMO NO SATYRICON, DE PETRÔNIO: 
PERFORMANCE, POSICIONAMENTO E TEORIA QUEER 

Elio Marques de Souto Junior (UFRJ) 
eliomsj@yahoo.com.br 

 
A literatura configura um lugar de encenação de saberes sócio-histo-ricamente localizados e, nesse senti-

do, há nos textos literários das diversas épocas, um saber sobre os gêneros e as sexualidades que mobiliza signi-
ficados sociossexuais particulares. Tais significados são aqueles culturalmente construídos e atribuídos às expe-
riências afetivo-sexuais e aos papéis de gênero. Assim, este minicurso objetiva estudar a construção da identida-
de homoerótica masculina, compreendida como performance corpóreo-discursiva, no romance satírico Satyricon, de 
Petrônio, escrito na segunda metade do século I da era cristã durante o principado de Nero. Desse modo, conce-
bendo o texto literário em questão como um documento de identidade historicamente situado e marcado por uma 
interação de vozes sociais com visões de mundo, crenças e posicionamentos ideológicos distintos, pretendemos 
investigar como algumas personagens masculinas do romance posicionam-se discursivamente acerca da perfor-
mance homoerótica, atentando para os significados sociossexuais com base nos quais essa performance é cons-
truída. Para tanto, recorreremos aos pressupostos da teoria queer que compreende os gêneros e as sexualidades 
como construtos sociais e discursivos, bem como resultado de atos performativos, apontando para o caráter flui-
do e mutável dessas categorias. Consequentemente, os/as teóricos/as queer visam questionar as dicotomias mas-
culino x feminino e heteroerotismo x homoerotismo que organizam as experiências afetivo-sexuais na sociedade 
ocidental desde a antiguidade. 

Palavras-chave: Homoerotismo. Satyricon. Teoria queer. 

 

O JOGO DE OPOSTOS: PROCESSOS SEMÂNTICO-DISCURSIVOS NA 
ANÁLISE DE TEXTOS NÃO VERBAIS 

Marcelo Gomes Beauclair (UERJ) 
marcelobeauclair@gmail.com 

 

Este trabalho investiga os aspectos semânticos da linguagem e sua aplicabilidade no processo de comuni-
cação. Analisa-se, aqui, sobretudo, o processo da antonímia e sua atuação na interpretação de textos não verbais, 
como charges e propagandas. 

Palavras-chave: Discurso. Semântica. Textos não verbais. 
 

O LÉXICO E A IDENTIDADE SERTANEJA: AS ETNIAS PRESENTES NA OBRA 
“FIDALGOS E VAQUEIROS”, DE EURICO ALVES BOAVENTURA 

Charlene Cristine Conceição de Jesus (UNEB) 
charlene_uefs@hotmail.com 

Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 

O trabalho a ser apresentado tem como objetivo realizar um estudo lexicológico a partir dos campos lexi-
cais, visando principalmente o resgate da história da cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, em meados 
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da década de 1930, cidade predominantemente agrária, onde prevalece a figura do sertanejo. Para entendermos 
melhor como era caracterizada essa vida bucólica e conhecermos características culturais e sociais da época e da 
cidade em questão, utilizaremos uma das obras do feirense Eurico Alves Boaventura (1909-1974), que foi poeta, 
cronista, ensaísta e contista. Viveu a infância e início da adolescência em sua cidade de nascença; aos 14 anos, 
mudou-se para Salvador, onde iniciou a vida intelectual. A obra do nosso estudo é o seu livro intitulado “Fidalgo 
e Vaqueiro” (1989), principal trabalho de Boaventura no que tange a sua busca pelo fortalecimento da identidade 
sertaneja. O referido autor nos apresenta uma Feira de Santana pastoril, onde prevalece a imagem do sertanejo. 
Isso se deve ao fato de que essa percepção de Boaventura é marcada pela identidade, familiaridade e 
(con)vivência que o autor tinha com o seu objeto de trabalho. O vocabulário presente nessa obra revela uma 
memória social da cidade, atrelada ao passado das casas-de-fazenda, da cultura negra e das antigas autoridades 
fidalgas e vaqueiras. Para o desenvolvimento da pesquisa, faremos o levantamento das lexias, organizando-as em 
campos lexicais, a partir da perspectiva teórica defendida por Coseriu (1977, 1987) e seguida por demais estudi-
osos da língua como Abbade (2006, 2007, 2009, 2011,2012, 2015), Bechara (1999), Ulmann (1970), dentre ou-
tros. Organizaremos o léxico estudado em campos lexicais. Como a pesquisa ainda está no início, o presente tra-
balho irá apresentar algumas lexias que irão compor o campo lexical das etnias. Assim, pretendemos demonstrar 
que a organização do vocabulário dessa obra em campos lexicais será capaz de revelar a intenção do autor em re-
lação ao seu propósito maior: apresentar um sertão forte, imponente e portador de uma aristocracia rural. 

 

O LUGAR DAS LÍNGUAS INDÍGENAS E AFRICANAS NO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Heloisa Mara Mendes (UFU) 
hlsmnds@ufu.br 

 
Neste trabalho, pretendemos analisar, a partir da perspectiva teórica da Análise do Discurso francesa, o 

discurso sobre as línguas indígenas e africanas que emergia no Museu da Língua Portuguesa, instituição locali-
zada na cidade de São Paulo, Brasil, que está sendo reconstruída devido a um incêndio ocorrido em dezembro de 
2015. Para tanto, recortamos, como objeto de análise, os textos referentes a essas línguas dispostos em Palavras 
Cruzadas, um espaço expositivo que estava localizado no segundo andar da instituição. A nosso ver, o discurso do 
museu, em alguma medida, restringia as línguas indígenas e africanas a certa “influência” no léxico, operando um 
processo de apagamento dessas línguas e de seus povos como definidores da identidade cultural brasileira. Sendo 
assim, o Museu da Língua Portuguesa parecia assumir um posicionamento “moderado” com relação à identidade 
linguística nacional, bem próximo daquele assumido por filólogos da escola brasileira. Esse posicionamento, ao 
mesmo tempo, reconhece a originalidade linguística do Brasil e a superior unidade da língua portuguesa. 

 

“O MEU NOVO OLHAR”: VISIONARISMO E CINEMA EM MURILO MENDES 

Isabelle Montenegro Ramos (UFRJ) 
isabellemontenegro8@gmail.com 

Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFRJ) 
 

Este trabalho pretende indagar, no poema “Meu Novo Olhar”, de Murilo Mendes, de que forma surge o 
visionarismo apocalíptico em um território poético. Diante da preponderância da visão, interessa mostrar de que 
modo o cinema, como meio de amplificação da acuidade ótica, está ligado a um olhar transformador, participan-
do de uma experiência a um só tempo religiosa e moderna do poeta. Em dado momento do poema, Murilo diz: 
“Meu novo olhar é o de quem penetra a massa / E sabe que, depois dela ter obtido pão e cinema, / Guerreará ou-
tra vez para não se entediar.”. A vocação do olhar poético sabe decifrar o uso destruidor que a massa faz do ci-
nema. Por trás do que está sendo dito, a transformação social da percepção diante da tela possui um papel deter-
minante, que interfere na perscrutação grandiosa do poeta modernista. 
 

ONOMASIOLOGIA: PRIMEIRAS ETAPAS NA 
ELABORAÇÃO DE UM DICIONÁRIO ANALÓGICO 

Camille Roberta Ivantes Braz (UERJ) 
crib14@gmail.com 

Flávio de Aguiar Barbosa (UERJ) 
flavioab.uerj@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar as primeiras etapas no processo de elaboração de um dicionário 
analógico como produto de uma tese de doutorado. A escolha pela organização onomasiológica leva à reflexão 
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sobre a os pontos de aproximação entre a semasiologia e a onomasiologia e a pluralidade tipológica (e respecti-
vas definições) das obras lexicográficas existentes, sobretudo as onomasiológicas. Também se expõem, nesta 
oportunidade, as motivações e objetivos que levam a se optar por uma ou por outra no momento de se produzir 
um dicionário. A fim de apresentar tais reflexões, este estudo se baseia em Krieger (2006) e Welker (2004) para 
identificar as tipologias de dicionários e em Babini (2006) e Carratore e Castilho (1967) para definir e diferenciar 
semasiologia e onomasiologia (e as obras organizadas dentro desses critérios). A partir também de Welker 
(2004) e Babini (2006) se estrutura um painel sobre as tipologias e nomenclaturas dos dicionários onomasiológi-
cos e, ao final, se apresentam as razões para a escolha desse tipo de organização para o dicionário analógico que 
está em fase de elaboração, com comentários sobre os primeiros desafios encontrados nessa tarefa. 

Palavras-chave: Dicionários. Lexicografia. Onomasiologia. 
 
O QUE É QUE A COZINHA BAIANA TEM? UM ESTUDO DO CAMPO LEXICAL DOS ALIMENTOS 

EM “A BAHIA JÁ FOI ASSIM”, DE HILDEGARDES VIANNA 

Lise Mary Arruda Dourado (UNEB) 
lisearruda@gmail.com 

Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 
 

Neste artigo, tem-se como objetivo apresentar uma análise do campo lexical dos alimentos em “A Bahia 
já foi assim” (1973), da cronista, escritora e membro da Academia de Letras da Bahia, Hildegardes Vianna. No 
referido livro, a autora deslinda, com riqueza de detalhes, os costumes da sociedade baiana desde o início do sé-
culo XX até a década de 1940, revelando muito sobre a cozinha baiana em doze das sessenta e uma crônicas ali 
reunidas: “Da cozinha e do seu conceito; O elogio da cozinha; Da arte de acender um fogo; O café da missa; Os 
homens da massa e do pão; A mulher do mingau; Da arte de fazer cuscuz; O tempo do acaçá; Todo mundo gosta 
de abará; Não me pise os “Aberem”; Considerações sobre a moda; As mãos das baianas”. Após o levantamento 
das lexias dos alimentos da cozinha baiana, corpus desta pesquisa, faz-se a organização e as glosas dessas lexias, 
conforme o contexto. Em seguida, classificam-se as mesmas em três macrocampos lexicais: dos alimentos salga-
dos; dos elementos doces; das bebidas. Esses macrocampos são ainda subdivididos em microcampos, nos quais 
as lexias se dispõem hierarquicamente, trazendo ao leitor uma ideia detalhada dessa culinária. No intuito de atin-
gir o objetivo proposto, fundamenta-se o artigo: na teoria dos campos lexicais, proposta por Coseriu (1977); no 
conceito de identidade a partir da língua, de Rajagopalan (2004); nos estudos do léxico de cozinha conforme 
Abbade (2003, 2009) e Dourado (2016, 2017). Os resultados desta pesquisa serão utilizados na elaboração do 
Bahia de todos os pratos: pequeno dicionário da cozinha baiana, projeto coordenado pela pesquisadora e em de-
senvolvimento no Núcleo de Estudos do Léxico (NEL/UNEB). 

Palavras-chave: Cultura. Identidade. Culinária baiana. Teoria dos Campos Lexicais. 

 

ORGANIZANDO AS IDEIAS PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL: 
A TÉCNICA DA TEMPESTADE MENTAL APLICADA À ARGUMENTAÇÃO 

Caio Mieiro Mendonça (UFRJ) 
caio.mieiro@hotmail.com  

Eliete F. Batista da Silveira (UFRJ) 
 

A ausência de planejamento sistematizado do texto argumentativo escrito interfere diretamente na quali-
dade da sua organização, bem como na própria argumentação proposta. É necessária, portanto, a elaboração de 
didáticas de construção daquele tipo de texto que incluam o seu planejamento. Partindo da tempestade mental 
(brainstorming) como estratégia-base para o ensino da produção de textos argumentativos, propõe-se aqui apre-
sentar uma metodologia didática focalizada naquela estratégia, bem como os seus resultados na escrita desse tipo 
de texto. Este trabalho é uma proposta incipiente, aplicada no curso de Redação dos Cursos de Línguas Abertos à 
Comunidade (CLAC UFRJ), com objetivos de esquematizar o processo de planejamento e de fomentar a prática 
de atividades frequentes, ordenadas e conscientes de organização textual. A pesquisa é subsidiada pelos pressu-
postos da Linguística do Texto e da Metacognição (OSBORN, 1957; KOCH, 1993, 2000; REBOUL, 2004; CA-
BRAL, 2013; FIGUEIREDO e FERREIRA, 2016; KOCH e ELIAS, 2016; SANTOS; FERREIRA, 2017). O que 
se atestou até agora são manifestações de processos regulares de ordenação de ideias durante a tempestade metal. 
Os resultados alcançados revelam a efetividade da metodologia para a produção do texto argumentativo. Os da-
dos produzidos a partir dessas manifestações serão apresentados ao longo da apresentação. Serão também apre-
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sentados gráficos que ilustram as etapas de realização da estratégia e um modelo formulado a partir das análises 
do processo. 

Palavras-chave: Argumentação. Ensino. Planejamento. Tempestade mental. 
 

OS ASPECTOS ESTÉTICOS DE ODES DE HORÁCIO E DE RICADO REIS 

Marcio Luiz Moitinha Ribeiro (UERJ) 
marciomoitinha@hotmail.com 
Daniel de Assis Soares (UERJ) 

das.brasil@yahoo.com.br 

 

Este minicurso trata do seguinte tema: os aspectos estéticos de odes de Horácio e de Ricardo Reis, que se-
rão abordados sob o viés da Literatura Comparada. Primeiramente, teceremos comentários acerca da fundamen-
tação teórica, que norteia e justifica este estudo. Em seguida, trataremos das características estéticas semelhantes 
e distintas entre as odes horacianas e ricardinas, tais como: a filosofia epicurista e estoicista, a mitologia, o estilo 
dos poetas, os temas e as referências das odes, a interlocução e o erotismo. Em relação às filosofias, mostraremos 
as origens, a popularização e seus reflexos, nas odes. Quanto à mitologia, trataremos do culto aos deuses e das 
relações que estabelecem com os homens. Também, cabe ressaltar que apesar das obras terem sido escritas em 
línguas diferentes, versaremos sobre os recursos estilísticos utilizados pelo poeta português para que seu estilo 
fosse semelhante ao de Horácio. Ainda neste minicurso, no tocante aos temas, às referências e à interlocução, 
embora sejam elementos existentes, tanto em Horácio, quanto em Reis, revelaremos em que eles se distinguem. 
Por fim, demonstraremos que Ricardo Reis se inspira no poeta latino para escrever suas odes; por sua vez, Horá-
cio busca inspiração na lírica grega. 

 
OS CAMPOS LEXICAIS NO PENTATEUCO ESPÍRITA 

Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 
celinabbade@gmail.com 

 

O Pentateuco Espírita é o nome dado à publicação consecutiva de cinco obras iniciadas pelo Livro dos 
Espíritos (KARDEC, (1857/1860), seguido de O Livro dos Médiuns (1859), O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo (1863), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). Nessas obras, seu codificador, o professor Hyppolite 
Diniz, sob o pseudônimo de Allan Kardec, apresentou diversas palavras novas à época para dar conta do que 
queria dizer e não encontrava uma palavra adequada. Dessa forma, acabou por dar início à terminologia espírita. 
Dizemos codificador, porque essa coletânea teria sido escrita de forma mediúnica através da psicografia, fato 
que, para os que acreditam, isentam seu codificador da autoria da obra. A proposta aqui é a de apresentar alguns 
desses termos organizados em campos lexicais. O estudo do léxico em campos lexicais propõe uma relação de 
coordenação e hierarquia articuladas entre as palavras que são organizadas em campos com mútuas dependên-
cias, adquirindo uma determinação conceitual a partir da estrutura do todo. E, uma vez que as palavras nomeiam 
tudo que existe no mundo, sendo capazes de retratar a trajetória sócio-histórico-cultural de um povo, a Lexicolo-
gia pode estar a serviço da história da humanidade e da busca de uma melhor clareza nas definições que permei-
am os diversos campos do conhecimento humano. 

 

OS FASTOS: O DIÁLOGO ENTRE JÚPITER ELÍCIO E NUMA POMPÍLIO 

Eliana da Cunha Lopes (CiFEFiL) 
elianalatim@yahoo.com.br 

 

O presente artigo tem por objetivo mostrar o diálogo entre Júpiter Elício (o deus que vem do alto) e Numa 
Pompílio (o segundo rei de Roma). Utilizaremos, particularmente, os versos 329-356, em dísticos elegíacos (he-
xâmetros e pentâmetros), retirados do terceiro livro dos Fastos (calendário poético), do mês de março, dedicado 
ao culto de Marte, pai mitológico de Rômulo e Remo. Este poema foi escrito pelo sulmonense Públio Ovídio 
Nasão (Publius Ovidius Naso, em latim), na maturidade. 

Palavras-chave: Fastos. Ovídio. Século de Augusto. 
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OS GÊNEROS NOS LIVROS DIDÁTICOS: TEXTUAIS OU DISCURSIVOS? 

Thiago Eugênio Loredo Betta (IFF) 
thiago.eugenio@gmail.com 

 

A educação é um direito do cidadão. Com base nessa premissa constitucional, o Estado brasileiro, no pe-
ríodo que vai da segunda metade do século passado até os primeiros anos desta centúria, investiu esforços para 
implementar uma série de políticas públicas com o intuito de garantir a universalidade do ensino gratuito e fo-
mentar a sua qualidade, por exemplo, as ações que visam à equidade social por meio do atendimento especiali-
zado às pessoas com limitações físicas e intelectuais. Nesta breve explanação, lançaremos luz sobre as orienta-
ções curriculares expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNs – e sobre três 
livros didáticos para o Ensino médio, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD –, na edi-
ção de 2015. Os PCNs de Língua Portuguesa, publicados há mais de vinte anos, disseminaram entre gestores e 
educadores o resultado dos mais avançados estudos linguísticos, dentre os quais a concepção dialógica da lin-
guagem de Mikhail Bakhtin. A mudança nos paradigmas pedagógicos de língua portuguesa estimuladas pelas 
concepções de língua e ensino expressas no documento repercutiu na elaboração dos livros didáticos da discipli-
na. Brait (2000) e Barbosa (2000) apontam uma certa incoerência nos PCNs ao tratar do conceito bakhtiniano de 
gêneros discursivos. Segundo as autoras, o referido texto e até mesmo a interpretação que dele foi feita acabaram 
por reforçar o modelo de ensino norteado pelas estruturas tipológicas, distanciando-se do pensamento do filósofo 
russo e de sua perspectiva discursiva e histórica da linguagem. Com base na investigação das referidas autoras e 
nas proposições de Fiorin (2017), Koch (2014) e Marcuschi (2010), procuramos demonstrar que a coexistência 
dos conceitos de gêneros textuais e gêneros discursivos revelam a complementariedade entre as abordagens lin-
guísticas a respeito do texto e do discurso, consideração que se confirma por meio da análise de algumas das ati-
vidades pedagógicas  presentes nos livros didáticos mencionados. 

Palavras-chave: Gênero discursivo. Livro didático. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 

OS LITOTOPÔNIMOS HISTÓRICOS NA CAPITANIA DE 
MINAS GERAIS NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

Maryelle Joelma Cordeiro (UFMG) 
maryellecordeiro@gmail.com 

Ao se estudar a toponímia, conseguimos evidenciar traços da história sociocultural de um povo, mostrar 
características não só do ambiente físico, como também colaborar para a preservação da memória de uma socie-
dade. O topônimo pode ser visto como o resíduo histórico da presença de um povo em um determinado local, 
sendo que resiste como testemunha da sua história e língua, conservando e evidenciando, em seus signos linguís-
ticos, o contato do homem com o ambiente em que vive. Os topônimos de origem mineral, os litotopônimos, 
apresentam na sua estrutura mórfica relação com a constituição do solo e podem estar relacionados a momentos 
importantes da vida e da história de uma comunidade. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo lin-
guístico e cultural dos litotopônimos históricos, que nomeavam acidentes geográficos na Capitania de Minas Ge-
rais nos séculos XVIII e XIX. Como modelo de pesquisa foram utilizados mapas históricos dos séculos XVIII e 
XIX e o banco de dados do Repositório do projeto Registros Cartográficos Históricos: Revelando o Patrimônio 
Toponímico de Minas Gerais do Período Colonial ao Joanino, coordenado pelas Profª Maria Cândida Trindade 
Costa de Seabra e Profª Maria Márcia Duarte dos Santos, da UFMG. O arcabouço teórico-metodológico utiliza-
do se apoia nos modelos toponímicos de Dauzat (1926), Dick (1990a, 1990b e 2004) e Seabra (2004). Pretende-
se, dessa maneira, mostrar a primeira atestação de alguns topônimos evidenciando a relação do homem com os 
elementos da natureza utilizados nos processos de nomeação, dado que o estudo dos nomes de lugares abrange 
não só o passado de uma comunidade, mas também os aspectos sociais e culturais que se refletem nesse processo 
de nomeação. 

Palavras-chave: Cultura. Linguística. Toponímia. Cartografia Histórica. Minas Gerais. 
 

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO INSTRUMENTOS DE 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA 

Paula Jucá de Sousa Santos (IFTO) 
paulajuca@ifto.edu.br 

 

O ensino de línguas estrangeiras encontra-se imerso em novas realidades, que se fazem possíveis pelo au-
xílio das novas tecnologias digitais. É importante, então, que consigamos, enquanto educadores, fazer o melhor 
uso possível de tais recursos, visando à melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, principalmente 
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no que concerne ao ensino de língua espanhola. Dessa forma, esta proposta reside em fazer uma reflexão quanto 
ao processo de ensino e aprendizagem de línguas influenciadas pelo uso de dispositivos móveis e as contribui-
ções de tal uso. Para tanto, utilizou-se como agentes protagonistas da pesquisa, estudantes do 2º ano do Ensino Mé-
dio Profissionalizante, de uma instituição localizada na cidade de Paraíso do Tocantins. A análise dos dados se 
deu a partir de sequencias didáticas aplicadas no decorrer do ano letivo de 2017, utilizando os recursos tecnoló-
gicos. Esta pesquisa se classifica como qualitativa, de cunho etnográfico e de modalidade participante. Os pres-
supostos teóricos da pesquisa englobam as premissas do Paradigma da Complexidade na aquisição de uma se-
gunda língua, os preceitos da normalização e teorias da aprendizagem de línguas mediada pelas tecnologias. O 
aporte teórico foi baseado na concepção das inteligências múltiplas, propostas por Gardner (1994). Espera-se que 
os resultados desta pesquisa possam contribuir para futuros trabalhos acerca da importância de debates sobre a 
utilização dos dispositivos móveis como instrumentos de auxílio para o ensino e aprendizagem de línguas. 

 

OS SOCIOTOPÔNIMOS AFRICANOS EM MINAS GERAIS 

Emanoela Cristina Lima Cotta (UFMG) 
emanoelacl@gmail.com 

 

Na dissertação “A toponímia africana em Minas Gerais”, buscamos contribuir com as investigações lin-
guístico-culturais, referentes à formação do português do Brasil, de modo a realizar um estudo dos nomes de lu-
gar de provável origem africana, que compõem parte da realidade toponímica do território mineiro. A motivação 
toponímica mais recorrente no estado foi representada pelos nomes relativos às atividades sociais do homem, os 
sociotopônimos. Por esse motivo, para este trabalho, iremos fazer um recorte dos sociotopônimos, dentre as no-
meações de possível origem africana no território mineiro, ampliando a análise dos resultados apresentados na 
pesquisa de mestrado. Como se sabe, a presença significativa do negro, iniciada nos séculos XVIII e XIX, perío-
do em que ocorreu povoamento do território mineiro, deixou remanescentes em diversos aspectos da cultura lo-
cal e, consequentemente, no léxico toponímico de Minas Gerais. Tendo ciência desse fato e, ainda, sabendo que 
os topônimos testemunham parte da história da língua, já que os contatos linguísticos e culturais entre os povos 
costumam ser registrados e conservados por esses signos linguísticos, propusemo-nos a estudá-los, apontando 
suas ocorrências, descrevendo-os e investigando-os, seguindo os embasamentos teórico-metodológicos de Dau-
zat (1926) e Dick (1990a, 1990b e 2004). O corpus da pesquisa é proveniente do banco de dados do Projeto 
ATEMIG (FALE/UFMG), no qual estão registrados todos os topônimos mineiros presentes em cartas topográfi-
cas do IBGE. 

Palavras-chave: Africanismo. Sociotoponímia. Toponímia. Minas Gerais. 

 

O TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA: A CRÔNICA DE 
HUMOR COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Danielle Ferreira Martins Bastos (UERJ) 
danibastosjf@hotmail.com 

 

O ensino de língua portuguesa, atualmente, é pautado em duas vertentes – aleitura e a escrita – sendo seu 
principal objetivo capacitar satisfatoriamente o aluno em ambas as funções. A apropriação de ambas vertentes e 
das práticas sociais libertadoras que delas decorrem leva o aluno, com a mediação do professor, a perceber que a 
produção de sentido de uma língua só é capaz de ocorrer, com todas as possibilidades, dentro dos textos literá-
rios. A leitura literária é, portanto, um processo de interação contínuo, de formação leitora e de produção escrita 
nos moldes do letramento, em que o texto transforma o leitor e o leitor transforma o mundo a sua volta. O pre-
sente artigo tem como objetivo, assim, levantar importante reflexão acerca do ensino de leitura de textos literá-
rios – especificamente de crônicas de humor – no Ensino Médio da Educação Básica brasileira como suporte pa-
ra o melhor desenvolvimento da interpretação leitora e da escrita do aluno, além de outras capacidades. Se ler e 
interpretar satisfatoriamente são consenso como tarefas de inclusão cidadã, escrever bem é igualmente importan-
te função como forma de se inserir em uma cultura e dominar uma língua, sendo um dos modos de organizar e 
articular o pensamento, além de ser forma valiosa de agir na sociedade. Apresenta-se, assim, neste trabalho, uma 
proposta de aplicação de leitura e análise linguístico-discursiva de crônicas de humor, visando a auxiliar o aluno 
a reconhecer estratégias linguísticas, textuais, pragmáticas, cognitivas, discursivas e interacionais e recorrer a to-
das elas, vendo e revendo, no próprio percurso da atividade, sua produção escrita. 

Palavras-chave: Leitura.Ensino Médio.Letramento literário.Crônica de humor.Ensino de língua portuguesa. 
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O TRATAMENTO DA TIPOLOGIA TEXTUAL EM PROPOSTAS DE 
PRODUÇÃO DE TEXTOS EM LIVROS DIDÁTICOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Talita Goulart Ferreira (UFFRJ) 
oulartt.talita@gmail.com 

Viviane Mendes da Cunha (SME-RJ) 
Arielly Figueira da Silva 

 

Este artigo versa sobre as características das sequências tipológicas, relacionando-as com a teoria e a 
prática presente em propostas de produção textual em livros didáticos. Pretendemos, nesta pesquisa, identificar, 
nos livros didáticos selecionados, como as tipologias textuais são estruturadas nos sumários e como os conteúdos 
de produção textual são abordados e categorizados, especificamente quanto às tipologias textuais. Analisamos, 
além disso, se as propostas de produção textual trazem um trabalho efetivo com as tipologias textuais 
predominantes nos gêneros propostos para produção escrita. Após a análise, concluiu-se que a maioria das 
propostas contidas nos livros didáticos traz um trabalho com as tipologias textuais, seja em seu interior ou em 
atividades prévias. No entanto, nem sempre esse trabalho é feito de modo explícito, isto é, muitas vezes não é 
algo consciente e sistemático, não ficando claro para o aluno a diferenciação e complementariedade entre 
gêneros e tipos textuais. 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Livro didático. Tipos textuais. 

 

O USO DA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DO POEMA 

Jullie Maggessi (CP II) 
julliemv@gmail.com 

 
O presente artigo tem por objetivo relatar uma experiência vivenciada no projeto “Jogos Poéticos”, que 

trabalhou o gênero textual Poesia de forma integrada com alunos da primeira série do Ensino Médio. Para fun-
damentar o trabalho, utilizamos o referencial do paradigma emergente, pois acreditamos que o protagonismo dos 
alunos foi fundamental para que ocorresse a aprendizagem neste projeto. O professor esteve o tempo todo medi-
ando a aprendizagem, promovendo a colaboração e a integração dos alunos. 

Palavras-chave: Gênero poético. Paradigma emergente. Protagonismo juvenil. Tecnologias digitais.  
 

O USO E AS MUDANÇAS DO VERBO “HAVE” E O SIGNIFICADO DE POSSE: 
DO INGLÊS ANTIGO AO INGLÊS BRITÂNICO CONTEMPORÂNEO 

Izabella Rosa Malta (UFMG) 
maltarbella@gmail.com 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar o uso do verbo “have” na língua inglesa, desde o Inglês Anti-
go até o Inglês Britânico Contemporâneo. O referencial teórico consistiu em Baldi e Nuti (2010), acerca do sig-
nificado de posse; Hogg (2002), na descrição do Inglês Antigo; Mossé (1968), na descrição do Inglês Médio; Ni-
cholas (2014), na discussão sobre o processo de gramaticalização, e Stalmaszczyk (1996), sobre papéis temáti-
cos, assim como definições históricas de dicionários etimológicos. O estudo, de perspectiva diacrônico-histórica, 
teve como foco as transformações de categorias sintáticas e o conteúdo semântico do lexema em questão, o ver-
bo “have”, assim como os resultados destes processos linguísticos de um período para o outro. Para o Inglês An-
tigo (a.C. 450 a 1100 d.C.) e o Inglês Médio (a.C. 1100 a 1500 d.C.), foram analisadas importantes obras literá-
rias (do século VIII ao XIV) e, para o Inglês Britânico Contemporâneo, analisaram-se ocorrências extraídas do 
corpus British National Corpus (BNC) e um exemplo de “scripted speech”, da série televisiva Guerra dos Tro-
nos. Logo, foram comparados os três períodos da língua inglesa para investigar as transformações sintáticas e 
semânticas ocorridas pelo verbo “have” do século VIII ao XXI. Acerca dos resultados, nas obras em Inglês Anti-
go, foi encontrado o uso possessivo; naquelas em Inglês Médio, os usos possessivo, metafórico e fraseológico; e, 
no BNC para Inglês Britânico Contemporâneo, os usos possessivo e gramaticalizado do verbo “have”. 

Palavras-chave: Diacronia. Semântica. Sintaxe. Inglês Antigo. Inglês Médio. Inglês Britânico Contemporâneo. 
Linguística de corpus. 
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PERCORRENDO A NOÇÃO DE SUJEITO NAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS 

Karoline Silva Angelici (UFF) 
kahangelici@gmail.com 

 

Já são consabidas as inúmeras críticas à abordagem da noção de sujeito nas gramáticas tradicionais. Sa-
bemos que a definição do termo, de modo geral, baseia-se em aspectos semânticos, mesmo sendo a categoria 
“sujeito” apresentada nas seções da gramática destinadas ao estudo da sintaxe. Soma-se a isso uma série de ou-
tras incoerências no que diz respeito à explanação do termo que exerce a função sintática de sujeito no eixo sin-
tagmático. Há uma grande inconsistência, por exemplo, nas definições do termo; na nomenclatura “termo essen-
cial”, que indica a “essencialidade” de um elemento, cujo emprego não é obrigatório na estrutura oracional; na 
divisão da categoria de sujeito em grupos (oculto, composto, indeterminado), que funde critérios sintáticos e se-
mânticos, problemas já examinados e apontados por vários estudiosos, dentre os quais Pontes (1987), Duarte 
(2007), Azeredo (2008) e Perini (1997), para citar alguns. Faz-se necessário também recorrer aos estudos que re-
velam a instituição da disciplina gramatical no Ocidente, para que se tenha uma visão geral acerca da sintaxe 
como foco da análise linguística, bem como para que se estabeleça um paralelo entre o enfoque sintático e o se-
mântico, que pautava os estudos linguísticos numa perspectiva filosófica da linguagem. É válido destacar, ainda, 
que este projeto não visa a ser apenas uma compilação das críticas feitas ao modo como a gramática tradicional 
focaliza a categoria sujeito e as noções nela apresentadas. O levantamento de análises críticas e o apontamento 
de possíveis falhas no que concerne à abordagem de algumas gramáticas e livros didáticos constituem apenas o 
ponto de partida de nossa investigação e servirão, portanto, de subsídio para reflexões oportunas. Dessa forma, 
tenciona-se entender os porquês de definições tão problemáticas do sujeito e explicitar a necessidade de expan-
são dos estudos sintáticos referentes a essa categoria, em busca da consolidação de uma base gramatical que con-
temple a noção de sujeito tendo em vista os três planos sobre os quais ela incide. 

 

POLÍTICA LINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA: 
CRENÇAS, IDENTIDADES E ATITUDES 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 
cleziorob@gmail.com 

 

Partindo das discussões propostas por Calvet (2007, p. 145) de que política linguística compreende “um 
conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social”, enquanto que planejamento 
linguístico direciona-se para “a implementação prática de uma política linguística, em suma, a passagem ao ato”, 
esta proposta de mesa-redonda enfatiza os argumentos de Rajagopalan (2014, p. 73), quando o pesquisador de-
fende que a política linguística abarca atividades relacionadas “à política, ao planejamento, à planificação, à pro-
teção, à manutenção, ao cultivo e (...) ao ensino da(s) língua(s) que faz(em) parte do patrimônio linguístico de 
um país, de um estado, enfim, de um povo”. Esta proposta dialoga com as teorias sociolinguísticas, da alfabeti-
zação e do letramento, além de contemplar os documentos regimentais da educação básica e fundamental, no en-
foque da leitura e da escrita. Qualquer direcionamento científico no âmbito da linguagem e do ensino não pode 
desconsiderar o caráter político inerente nessas duas práticas. Freire já alertava para a dimensão política embuti-
da no ato de ensinar, ao destacar a “qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neu-
tra” (FREIRE, 1996, p. 78). E Rajagopalan (2013, p. 145), por sua vez, enfatiza que “a linguagem é constituti-
vamente, e, por conseguinte, indissociavelmente, política”. Além disso, apontamos a inexistência de políticas 
linguísticas efetivas que pensem os problemas de ensino de língua numa perspectiva local, em um país de di-
mensões continentais com realidades internas diversas e singulares. E lembramos, aqui, nos trabalhos propostos, 
como assevera Maher (2013), que “o alvo principal das políticas linguísticas não é apresentar soluções para os 
‘problemas lingüísticos’, mas, visa, antes de qualquer prioridade, a manipulação das identidades”. Por isso, dis-
cutimos sobre práticas e fazeres norteadores do ensino de língua materna e suas implicações nos ínfimos resulta-
dos das políticas linguísticas brasileiras. 

Palavras-chave: Alfabetização. Ensino. Identidade. Leitura. Política linguística. 
 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E O EXERCÍCIO DA LEITURA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

Niceia Aparecida da Cunha Souza (UFOP) 
niceia_acs@yahoo.com.br 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 
cleziorob@gmail.com 
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Os estudos relacionados à leitura, no Brasil, não são recentes. Muitos estudiosos têm se dedicado a esse 
assunto, e, as questões acerca do tema não se esgotam. Apesar das muitas pesquisas sobre leitura, o Brasil ainda 
apresenta níveis baixos de leitura em avaliações governamentais, mais precisamente o PISA (Programa Interna-
cional de Avaliação de Estudantes), e os resultados, em comparação com outros países, colocam o Brasil em 
uma posição significativamente inferior à de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). A leitura é uma prática que confere ao leitor a possibilidade de desenvolvimento 
cognitivo e pessoal, tem o poder de transformar o sujeito e de elevar sua condição em relação a si próprio. Par-
tindo da ideia de leitura como uma prática social que contribui para a formação do sujeito, o artigo apresenta 
uma reflexão dos conceitos de leitura propostos por Kleiman (2008) e por Koch (2006), e como a compreensão 
desses conceitos podem ser relacionados à concepção de identidade apresentada por Hall (2011), num ponto de 
vista sociológico e por Rajagopalan (1998), num ponto de vista linguístico. Reflete ainda a noção de letramento e 
como a associação desses conceitos pode contribuir para a formação do leitor crítico, conferindo-lhe autonomia e 
empoderamento na sociedade atual. 

Palavras-chave: Identidade. Leitura. Letramento. Política linguística. 

 

PRÁTICAS CULTURAIS NA BAHIA COLONIAL: 
O RECOLHIMENTO DE MULHERES ADÚLTERAS 

Rose Mary Souza de Souza (UFBA) 
rosemsouza@gmail.com 

Norma Suely da Silva Pereira (UFBA) 
normasuelypereira@yahoo.com.br 

 

Na perspectiva dos estudos paleográficos, filológicos e linguísticos, o presente estudo busca divulgar uma 
leitura acerca da prática do recolhimento de mulheres na Bahia Colonial. Para tanto, parte- -se da edição semidi-
plomática de documentos pertencentes ao Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, que foram catalogados e 
disponibilizados online pelo Projeto Resgate Barão do Rio Branco, na Biblioteca Nacional Digital. Esses docu-
mentos são de grande importância para o conhecimento das práticas culturais da época, entre as quais aquelas 
que mantinham as mulheres sob forte vigilância dos maridos e da Igreja. O pedido de recolhimento se dava por 
meio de requerimentos que eram enviados às autoridades da Coroa Portuguesa, explicando os motivos das solici-
tações. As casas de recolhimento e conventos tinham por objetivo, além de educar filhas de famílias abastadas, 
acolher moças pobres, resguardar a dignidade de donzelas e viúvas nobres, bem como enclausurar e punir as mu-
lheres que apresentavam comportamentos considerados impróprios pela sociedade daquele período. No presente 
trabalho, serão utilizados os pressupostos teórico-metodológicos da Paleografia (ACIOLI, 1994); da Filologia 
Textual, (BORGES, 2012; CAMBRAIA, 2005; SPINA, 1997); e da Lexicografia, (MURAKAWA, 2014). Por 
meio da edição de um documento datado do século XVIII, pretende-se, além de contribuir para a ampliação do 
conhecimento das práticas culturais, colaborar com o conhecimento da língua em sincronias pretéritas e com es-
tudos futuros, de áreas diversas, que utilizem documentos do mesmo período. 

Palavras-chave: Paleografia. Bahia colonial. Edição semidiplomática. Recolhimento de mulheres. 

 

PRÁTICAS DE ESCRITA LIBERTÁRIA: ENSINO FUNDAMENTAL E ESCRITAS DE SI 

Penélope Cavalcante Monteiro (UNIGRANRIO) 
pelmonteiroreserva@gmail.com  

Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO) 
drfortuna@hotmail.com 

Jurema Rosa Lopes (UNIGRANRIO) 
jlopes@unigranrio.edu.br 

 

Este texto tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa “Práticas de Escrita Libertária: A Literatura 
Infanto-juvenil como incentivadora das escritas de si”, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Huma-
nidades, Culturas e Artes da Unigranrio. O projeto pretende investigar se o trabalho com a Literatura em sala de 
aula motiva os alunos do Ensino Fundamental para que estes se tornem protagonistas de sua escrita, capazes de 
exprimir em palavras suas intenções, necessidades, desejos, pensamentos e sentimentos de forma autônoma. Para 
tanto, em uma turma de uma escola pública do município de Duque de Caxias, utilizará diários para não apenas 
incentivar a leitura, como também a escrita. Durante um período pré-estabelecido, os alunos lerão diários de au-
tores consagrados da literatura e ainda de escritores, cujo universo seja mais próximo ao seu – textos que tratem 
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sobre a infância e adolescência. Em seguida, serão incentivados a escreverem seus próprios diários. Finalmente, 
por meio da apresentação de questionários, verificar-se-á se os alunos perceberam seu interesse pela literatura 
aumentou e também se se sentiram mais motivados a escrever. 

Palavras-chave: Diários. Escrita. Literatura. Ensino Fundamental. 

 

PRÁTICA DE LEITURA E DE ESCRITA NO CECA / CEJLL / UNICARIOCA 

Renata da Silva de Barcellos (CECA e UNICARIOCA) 
prof.renatabarcellos@mail.com 

 

O Minicurso tem por objetivo refletir sobre o uso de textos literário e jornalísticos em sala de aula, propor 
atividades de análise e produção. Para isso, a biblioteca escolar é lugar não só de empréstimo como também de 
encontros para pesquisa e ação cultural. A sala de aula, o pátio ou a Biblioteca devem ser os espaços motivadores 
e democráticos para elaboração de atividades como paráfrase, retextualização e discussões em grupo, pesquisas 
escolares, saraus, exposições. Como o objetivo de proporcionar momentos de reflexão, de análise, de crítica, de 
comparação e de prazer à comunidade escolar, pretende-se resgatar e desenvolver o hábito de leitura de textos 
diversos, principalmente o literário: poesias, contos, crônicas e, por consequência, desperte manifestações artísti-
cas, tais como: música, dança e teatro. Promovendo o incentivo à leitura, atraindo a comunidade escolar para a 
biblioteca, estimula-se e aprimora-se a capacidade linguística, a produção textual, a valorização e o fortalecimen-
to da relação interpessoal e do respeito e o desenvolvimento e o interesse por autores, escritores e poetas. Assim, 
a escola deve viabilizar o acesso do aluno à literatura especializada, aos vídeos, às atividades de teatro de sua 
comunidade. Saber ver, apreciar, comentar e fazer juízo crítico devem ser igualmente fomentados na experiência 
escolar (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p. 57). Segundo Caldeira (2003, p. 47), a biblioteca escolar 
visa “[...] proporcionar aos alunos oportunidades de leitura intensa e autônoma, além de incentivar a busca de in-
formação para responder a questionamentos e solucionar problemas [...]”. Acredita-se que a leitura seja o mais 
importante elemento do imaginário. Ler significa refletir, pensar, estar a favor ou contra, comentar, trocar opini-
ões, posicionar-se, enfim, exercer desde cedo a cidadania. Dessa forma, Solé (2008, p. 22) define leitura como 
“um processo de interação entre o leitor e o texto” e Lajolo (1996) como a estratégia eficaz na construção de co-
nhecimento, sendo praticada pelos alunos de diversas formas e método. 

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Sarau Literário. Prática de leitura e de escrita. 

 

PRÁTICAS SOCIORRELIGIOSAS EM DOCUMENTOS NOTARIAIS 

Norma Suely da Silva Pereira (UFBA)  
normasuelypereira@yahoo.com.br 

 

A leitura e edição de fontes primárias do passado requer do filólogo um maior conhecimento acerca dos 
aspectos históricos e culturais de cada período. A utilização de metodologia transdisciplinar para a edição de do-
cumentos notariais, que integra os métodos da Paleografia, da Diplomática e da História cultural, entre outras ci-
ências, contribui para a adequada decifração da escrita, facilitando a sua interpretação e ampliando a acessibili-
dade do documento para outros leitores, nem sempre especialistas na leitura de manuscritos. A atividade filoló-
gica promove, assim, a discussão, a reflexão e a ampliação acerca do conhecimento de práticas pretéritas, aju-
dando a recontar, ou mesmo a preencher lacunas da história das sociedades, revelando novas particularidades 
acerca da cultura e da língua dos grupos sociais do passado, testemunhando práticas sociais nem sempre conhecidas 
da história oficial, o que pode possibilitar ainda a revisão ou a ressignificação de fatos da História. Como foco da 
discussão, apresentam-se algumas reflexões acerca da escravidão em contextos de práticas culturais registradas em 
documentos notariais baianos. 

Palavra: Escravidão. Filologia. Práticas culturais. 

 

PROCESSOS DISCURSIVOS NO FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM DO SUJEITO LP 
Daniely Martins dos Santos Ferraz (UESB) 

dany_msf@hotmail.com 
Nirvana Ferraz Santos Sampaio (UESB) 

nirvanafs@terra.com.br 
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Devido aos avanços tecnológicos, a expectativa de vida teve um aumento considerável nas últimas déca-
das do século XX. A mudança na pirâmide populacional incide, basicamente, no aumento do envelhecimento se-
nil, que é o processo que se instalam as doenças crônicas e degenerativas. As doenças neurodegenerativas, inclu-
indo a doença de Alzheimer (DA) e outras demências apresentam prevalência importante entre essa crescente 
população idosa no Brasil. Indivíduos com DA apresentam alterações cognitivas, de linguagem e de comporta-
mento que se agravam durante o curso da doença. Este trabalho está ancorado na Neurolinguística (ND) que vem 
sendo praticada nos últimos anos no Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP, que considera a abordagem 
discursiva dos estudos que relacionam linguagem e cognição. O objetivo principal é refletir sobre a linguagem 
em funcionamento e os processos de apropriação do sujeito para se manter no jogo dialógico. Para tanto, utili-
zamos um método qualitativo de caráter longitudinal, em acompanhamentos individuais no Laboratório de Pes-
quisa e Estudos em Neurolinguística (LAPEN). O corpus da pesquisa é constituído pelos dados de acompanha-
mentos com o sujeito LP, diagnosticada com DA. Os resultados evidenciam que embora as funções linguísticas 
estejam preservadas no discurso de LP, nota-se a perda do fio da meada, esquecimentos e desorientação temporal 
que dificultam o encadeamento da fala, que são indícios frequentes que podem estar relacionadas ao avanço dos 
sintomas da DA. No entanto, percebe-se a presença de marcas singulares na reconstituição do seu discurso, per-
meado de significações, de arranjos e (re)arranjos, utilizando os recursos que a língua fornece para se manter no 
processo discursivo, ao mesmo tempo que organiza e apropria-se da própria língua. A ND apresenta uma série de 
estudos com pacientes afásicos e em processo demencial, que demonstram resultados satisfatórios e eficazes na 
avaliação e manejo terapêutico com esses sujeitos. 

Palavras-chave: Linguagem. Doença de Alzheimer. Neurolinguística Discursiva. 

 

PROCURAÇÕES MANUSCRITAS DO SÉCULO XIV AO XVI: O PORTUGUÊS MÉDIO NA 
HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Beatriz Brizola Estevam (USP) 
beatriz.estevam@usp.br 

Phablo Roberto Marchis Fachin (USP) 
 

Este projeto propõe a leitura, transcrição e edição semidiplomática de documentos manuscritos 
portugueses, produzidos entre os séculos XIV e XVI, correspondentes ao período conhecido como Português 
Médio. Objetiva-se contribuir para os estudos sobre a história da língua portuguesa, por meio da produção de 
fontes fidedignas e análise do estado de língua que esses manuscritos testemunham. Trata-se de pesquisa 
filológica, com viés histórico-linguístico, que se enquadra no âmbito dos Projetos Fontes para a História da 
Língua Portuguesa: edição de manuscritos dos períodos médio e clássico e História do Português Paulista, ambos 
desenvolvidos na Universidade de São Paulo. Buscam-se, dessa forma, resultados que sejam comparados aos que 
já existem, de modo a ampliar o material de análise disponível para o estudo do Português Médio e da 
periodização da língua portuguesa. 

Palavras-chave: Procurações. Edição semidiplomática. Filologia Portuguesa. Linguística História. Português 
Médio. 

 

PROFESSORES DE INGLÊS DE PARINTINS, NO INTERIOR DO AMAZONAS: 
DA FORMAÇÃO À ATUAÇÃO NO ENSINO BÁSICO 

Patricia dos Reis (UFMG) 
reispatricia2003@yahoo.com 

 
 

O texto que aqui apresentamos relata a pesquisa que pretendemos realizar com os professores de inglês da 
cidade de Parintins, no interior do Amazonas. A pesquisa será realizada após o cumprimento dos créditos no 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte do 
curso de doutorado em Linguística Aplicada. Nossa área de interesse é a formação de professores de inglês, in-
cluindo temas como identidade, diferença e ensino reflexivo. Nesta comunicação, descrevemos nosso projeto de 
investigação, apresentando seus objetivos, a metodologia a ser utilizada e o referencial teórico em construção. 
Esperamos engrandecer nosso projeto com contribuições dos participantes deste congresso. 

Palavras-chave: Identidade. Ensino reflexivo. Professores de Inglês. 
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PROJETO JOÃO DE BARRO: RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES ENTRE 
LITERATURA E MEMÓRIA 

Ana Paula Cavalcante Lira do Nascimento (UNIGRANRIO) 
apcln@hotmail.com 

Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) 
jacapili.jl@gmail.com 

 

O objetivo desse artigo é apresentar relações interdisciplinares entre literatura e memória, a partir de um 
projeto desenvolvido em uma escola pública federal do Rio de Janeiro, com estudantes do 2º ano do Ensino Fun-
damental. A atividade proposta tinha como função explorar conceitos de memória – no caso, referente às fontes 
orais – na já citada etapa de escolaridade. Partindo da literatura, o projeto desenvolveu-se de forma interativa en-
tre os espaços da casa e da escola através de uma “sacola literária”. O produto obtido ao final do processo mate-
rializou-se através de uma coletânea de relatos orais. 

 

QUANDO DESUMANIZAR É HUMANIZAR: O PARADOXAL PERCURSO DE G.H. 

Nathally Regina Monteiro Nunes Campos (UFF) 
nathallyregina@hotmail.com 

Rosiléa Ribeiro do Amaral Ferreira (UFF) 

 

O presente trabalho pretende analisar o percurso narrativo de desumanização da personagem G.H., em “A 
Paixão”, segundo G.H., de Clarice Lispector. Percebe-se que a narrativa evolui, através do fluxo de consciência e 
da autoavaliação de inacessíveis memórias, para a destituição da figura humana numa perspectiva maior de re-
composição do seu eu interior. Analisaremos aspectos compositivos da obra que remontam esta trajetória com-
plexa que se debruça no que há de mais inferior e ignóbil na tentativa precípua de alcançar a imanência. 

 

“QUANDO VOLTEI, TIVE UMA SURPRESA”: 
O LABORATÓRIO DE JOEL RUFINO DOS SANTOS 

Andressa Monteiro de Carvalho (UNIGRANRIO) 
profandressamonteiro@gmail.com  

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

 
 

Este trabalho tem por objetivo discutir a obra “Quando voltei, tive uma surpresa”, de Joel Rufino dos San-
tos, enquanto laboratório de sua escrita para crianças. Será analisada a trajetória do autor para a escrita e os ca-
minhos o que levaram a escrever. A obra é construída em meio à ditadura militar no Brasil, sendo assim influen-
ciada pelo contexto social vigente na época. São cartas de um pai afastado involuntariamente do filho, que tenta 
por meio da Literatura e da História criar uma aproximação afetiva e pedagógica, com o filho. Vê-se durante a 
obra e com passar do tempo, o ganho de Joel em relação à escrita criativa para crianças e a partir dela a necessi-
dade do autor escrever cada vez mais livros infantis. O que acabou em várias premiações e até mesmo em indi-
cação ao prêmio Hans Christian Andersen, em 2014. 

Palavras-chave: Cartas. Literatura infantile. Joel Rufino dos Santos. 

 

QUEM DISSE QUE NÃO ESTÁ NO GIBI? ALGUMAS PROPOSTAS PARA 
O USO DOS QUADRINHOS NO ENSINO 

Ariane Wust de Freitas Francischini (UEMS) 
aajaraguari@hotmail.com 

Dagmar Vieira Nogueira Silva (UEMS) 
dagmarvns@hotmail.com 

Vanderlis Legramante Barbosa (UEMS) 
vanderlis1@yahoo.com.br 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 
natanielgomes@hotmail.com 
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As histórias em quadrinhos vêm superando preconceitos de toda uma sociedade. Elas têm sido utilizadas 
como ferramentas para auxiliar na imaginação e até mesmo servindo de estímulo para desenvolver o prazer pela 
leitura dos clássicos. Conquistando cada vez mais espaço em escolas, bibliotecas, residências, mídia e inclusive 
nas universidades, as histórias em quadrinhos surgiram nos Estados Unidos no final do século XIX, como uma 
forma criativa e inédita de comunicação em massa, consideradas narrativas de textos sequenciais em conjunto 
com imagens e balões delimitadas por uso de quadros. O que antes seria para muitos apenas entretenimento de 
criança, hoje é objeto de estudos para muitos pesquisadores de diferentes áreas do saber. Os quadrinhos propor-
cionam ao leitor a informação, o entretenimento e orientações sobre os mais variados assuntos (trânsito, saúde, 
inclusão, acessibilidade, entre outros), sendo suportes de leitura mais acessíveis e presentes nas residências da 
maioria das pessoas, tendo lugar quase que cativo nos cantinhos de estímulo à leitura. No que se refere aos qua-
drinhos e ensino, trazemos como discussão, neste trabalho, a relevância do uso dos quadrinhos no contexto edu-
cacional como proposta de compreensão, interpretação e interação de textos que dialogam com diversas lingua-
gens e que consideram aspectos de intertextualidade social, histórica e/ou literária. 

Palavras-chave: Ensino. Leitura. História em quadrinhos. 

 

QUILOMBO E QUILOMBOLA: INTERAÇÕES ENTRE ASPECTOS CULTURAIS, 
SOCIAIS, LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA 

Ruberval Rodrigues de Sousa (UFT) 
rubervalrs@gmail.com 

Karylleila dos Santos Andrade Klinger (UFT) 
karylleila@gmail.com 

 

Sendo o léxico e as questões culturais e sociais de um povo interdependentes, os quais são dinâmicos e 
por isso acompanham o processo de transformação social ao longo dos tempos, este trabalho tem por objetivo 
investigar, em uma linha histórica de obras lexicográficas da língua portuguesa (BLUTEAU, 1728; MORAES E 
SILVA, 1789; SILVA PINTO, 1832; AURÉLIO, 1975, 1986, 2004 e 2012 e HOUAISS, 2001), a entrada dos le-
xemas “quilombo” e “quilombola” nos principais dicionários da língua portuguesa como registro da situação ne-
gra na sociedade brasileira. A entrada dos lexemas em questão na lexicografia brasileira evidencia a existência 
de uma estreita ligação entre os eventos sociais e culturais com a documentação do léxico de uma língua, e que 
são objetos da lexicologia, ciência que se utiliza da linguagem como seu principal objeto de estudo. 

 

RECORTES DA HISTÓRIA E CULTURAS AFRICANAS: 
A LEI Nº10.639/03 NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA 

Andiara Araujo Nascimento (UFBA) 
andiaran@yahoo.com.br 

Marcia Paraquett Fernandes (UFBA) 

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira não consiste somente em desenvolver competências linguísti-
cas, pois cabe também a este processo conhecer e interagir com a cultura da língua alvo. No entanto, quando o 
foco é aprendizagem de língua inglesa, existe uma ideia imperialista implícita, que concede o lugar de protago-
nista a uma cultura historicamente hegemônica. No Brasil, primeiro discutiu-se sobre a inclusão do tema plurali-
dade cultural no currículo. Em 1998, este tema foi incluído nos Parâmetros Curriculares Nacionais, como tema 
transversal, porém, não havia uma obrigatoriedade de sua aplicação. A Lei Nº 10639/03 altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nº 9394/96 e determina a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasi-leira 
e Africana no currículo. A inclusão de conteúdos étnicos-raciais nas aulas de inglês, ou seja, o cumprimento des-
ta lei tem sido uma prática pouco comum, devido a entraves relacionados ora ao professor ora ao estudante. Pe-
los motivos elencados, esta comunicação pretende exibir o projeto de mestrado, cujo objetivo é discutir sobre a 
inclusão da lei Nº 10.639/03 e aspectos interculturais, relacionados ao seu cumprimento na sala de aula de inglês. 
O projeto ampara-se em pressupostos teóricos da Linguística Aplicada, Perspectiva Interculturais Críticas, filo-
sóficas e históricas, Educação das Relações Étnico-raciais, inicialmente, à luz de concepções de teóricos como 
André (2005), Hall (2006), Mendes (2008), Paraquett (2010), Rajagopalan (2003), Silva (2006), Walsh (2005). 
O desenvolvimento do projeto está se apoiando na pesquisa qualitativa de cunho etnográfica, com a aplicação de 
questionários, entrevistas, produção e execução de sequências didáticas como principais instrumentos e proce-
dimentos. 

Palavras-chave: Cultura afro-anglófona. Educação Étnico-racial. Aprendizagem e Ensino de Inglês. 



XXII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

Cadernos do CNLF, vol. XXII, nº 02 – Resumos. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2018. 77 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO DE 
LÍNGUA INGLESA EM TURMAS DE ACELERAÇÃO 

Mariana Vera Cruz Pereira (CP II) 
professoramarianaveracruz@gmail.com 

 
 

Os projetos de aceleração são uma estratégia de correção de fluxo para alunos em defasagem idade/série. 
A resolução número 1434, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME), dispõe sobre o ensino 
de língua estrangeira nesse segmento, porém sem um direcionamento que reconheça as especificidades desses 
projetos. A BNCC e as Orientações Curriculares da SME compreendem a língua inglesa(LI) como uma lingua-
gem essencial de inclusão no mundo contemporâneo. No entanto, sem uma condução da prática docente que 
considere as dificuldades enfrentadas pelos educandos nesses projetos, não será possível oferecer um ensino que 
de fato colabore com a inserção social, como prevê a resolução citada. Considerando o contexto exposto acima, 
esta comunicação tem o propósito de relatar as experiências no processo de desenvolvimento e aplicação de uma 
sequência de atividades de LI, fundamentada nas metodologias ativas de ensino, no contexto das turmas de ace-
leração. A elaboração das atividades foi um pré-requisito para a conclusão da disciplina Tecnologias da Educa-
ção no curso de mestrado profissional em práticas da educação básica do Colégio Pedro II. O campo escolhido 
foi uma escola da rede pública municipal de educação do Rio de Janeiro, localizada. As experiências acontece-
ram através de observações participantes, leituras direcionadas, produção das tarefas e intervenção didática. Du-
rante o processo priorizou-se ampliar a participação dos educandos permitindo que escolhessem não só o eixo 
temático como também alguns materiais utilizados durante as aulas. Além do relato, procura-se embasar as práti-
cas nos estudos voltados ao ensino de LI, Psicopedagogia, metodologias ativas de ensino e projetos de correção 
de fluxo. As intervenções foram realizadas com o intuito de melhorar as práticas de ensino de LI em turmas de 
aceleração na SME. 

Palavras-chave: metodologias ativas, ensino de língua inglesa, correção de fluxo 

 

 

RETÓRICA NO TRIBUNAL DO JÚRI: UM ESTUDO DO ETHOS 

Isabella Silva Rodrigues (UVA) 
Ingrid Ribeiro (UVA) 

Anne Caroline de Morais Santos (UVA) 
annemorais17@hotmail.com 

 
 

A importância do uso eficiente da linguagem e da argumentação para o operador do Direito é algo indis-
cutível. É por meio dela que escreve petições, contestações entre outros gêneros textuais da área jurídica, além 
de usar a palavra para argumentar e convencer terceiros de suas premissas e causas. Não está em discussão o fato 
do conhecimento da lei, das normas e dos argumentos jurídicos estarem em primeiro lugar na formação de um 
bom advogado, promotor, ou o cargo que ele tenha no meio jurídico; no entanto, é quase sempre unânime entre 
os estudiosos da linguagem e da argumentação jurídica que esse advogado, para além do fundamento teórico e 
da argumentação objetiva, precisa ser um bom orador e saber usar das estratégias da argumentação subjetiva (uso 
dos tipos de persuasão ethos e pathos; da articulação de voz, da gesticulação; de argumentos cujo objetivo é de-
sestabilizar o oponente ou comover o júri etc.) para solucionar seus processos e casos. Pesquisas iniciais no Tri-
bunal do Júri do Centro do Rio de Janeiro evidenciaram o largo uso do ethos (imagens de si e do outro criado no 
discurso) como estratégia de persuasão. Para Aristóteles, o ethos era determinante para a eficácia da retórica, 
uma vez que uma imagem credível por parte do orador é de suma importância para que ele conquiste a adesão do 
público aos seus propósitos argumentativos. Promotores e Defensores criam imagens positivas de si; positivas e 
negativas do réu, da vítima e das testemunhas com o intuito de levar o júri a acolher suas teses. Consciente disso, 
essa pesquisa percebe como fundamental para os estudos sobre o uso da argumentação jurídica uma pesquisa que 
possa observar como advogados de defesa e promotores públicos utilizam o ethos no Tribunal do Júri e como is-
so pode interferir na recepção de seus discursos pelos jurados e magistrados. 

Palavras-chave: Ethos. Argumentação Jurídica. Tribunal do Júri. 
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RETRATOS E PAISAGENS DO MODERNISMO ENTRE JOVENS ALUNOS LEITORES: 
LEITURAS MULTIDIMENSIONAIS DE MANUEL BANDEIRA 

Keyciane Bento da Silva (UVA) 
keycianesilva@hotmail.com 

Patricia Cristina Soares Barbosa (UVA) 
patricia_cristina02@hotmail.com 

Silvana Moreli Vicente Dias (UVA) 
silvana.dias@uva.br 

 

Não há dúvidas sobre o importante papel da literatura no processo de humanização do indivíduo. O texto literá-
rio tem a capacidade de proporcionar ao homem uma análise de si mesmo e da sociedade, pois este emerge como 
representação simbólica de sua própria vivência. Dessa forma, a literatura contribui para o conhecimento de 
mundo, da realidade e media a relação do homem com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Uma vez que a 
literatura amplia nossa compreensão de mundo, ela colabora também para a formação integral do indivíduo, pos-
sibilitando o desenvolvimento do senso crítico e da autonomia. É o domínio da literatura que nos torna sujeito. 
Sendo assim, compreendemos que o letramento literário é essencial para a formação escolar e social do aluno. 
Entretanto, é comum encontrarmos alunos cada vez mais desinteressados e desestimulados com relação à Litera-
tura, decorrente, muitas vezes, da inadequação das metodologias aplicadas ao ensino dessa disciplina, o que faz 
com que as escolas brasileiras estejam distantes das práticas de letramento literário e de multiletramentos consi-
deradas satisfatórias. Diante disso, torna-se um desafio para o professor o ensino prazeroso da Literatura. O pre-
sente estudo, portanto, pretende discutir alternativas didáticas capazes de incitar os alunos a vivenciarem a escri-
ta literária. Nosso corpus de pesquisa será composto por poemas de Manuel Bandeira (1977), por sua forte pre-
sença nas escolas, aproveitando seu viés social como recorte temático para a abordagem de seus poemas nas es-
colas. Nossa base teórico-metodológica será buscada nas propostas de práticas de letramento literário e de multi-
letramentos de Cosson (2014), Rojo (2009) e Street (2003); e em metodologias ativas defendidas por José Moran 
(2017). Discutir-se-á a viabilidade de se utilizarem recursos metodológicos recorrentes no cotidiano dos estudan-
tes, como o gênero blog, que permite interação entre professores e alunos através de postagens, comentários, ví-
deos e compartilhamentos. Assim, pretende-se, em última instância, conectar o estudante a processos e práticas 
multidimensionais, que o preparem para a vida com criatividade, sensibilidade, autonomia, empatia, responsabi-
lidade e comprometimento com princípios democráticos. 

Palavras-chave: Letramento literário. Manuel Bandeira. Estratégias de ensino. Formação do leitor. Poesia na escola. 

 

ROLAND BARTHES EM VERDADE 

Camillo Cavalcanti (UESB) 
camillo.cavalcanti@gmail.com 

 

Este artigo explicita perfil de Roland Barthes, desde jovem até velho. Especialmente O grau zero da es-
crita (1953), Introdução à análise estrutural da narrativa (1966) e Aula (1977). Nessas três fases, vários enga-
nos prejudicam argumentos e conclusões, apesar das muitas virtudes. Roland Barthes, depois de sua passagem 
pelo Estruturalismo, retornou ao primeiro tipo de abordagem porque, no final, escolheu a hermenêutica. Mas a 
hermenêutica solitária não é suficiente para estudar a Literatura: ela precisa de outros procedimentos advindos da 
Filologia e suas áreas de conhecimento. Por outro lado, o Estruturalismo, embora dentro das dimensões linguísti-
cas e teórico-literárias, propõe abstratos esquemas parafrásticos inaptos a descobrir a verdadeira estrutura da obra 
literária e seu sistema, a Literatura. Pensar num mundo de Guerra Fria não é fácil; daí, os erros de Barthes resul-
tantes dessa extrema opressão. O pensamento de Roland Barthes foi deveras pressionado pela ideologia de es-
querda, dificultando seu aperfeiçoamento. 

Palavras-chave: Crítica. Epistemologia. Estruturalismo. Teoria Literária.  

 

SISTEMA TOPONÍMICO DO TOCANTINS SISTOP: RESULTADOS PRELIMINARES 

Karylleila dos Santos Andrade (UFT) 
karylleila@gmail.com 

 

A Toponímia, na área dos estudos da Linguística, tem como escopo o estudo dos nomes de lugares, ba-
seia-se, entre outros aspectos, na etimologia e nos dados semânticos dos nomes próprios de lugares (elementos 
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físicos e humanos), ao passo que a Geografia Cultural pode ser compreendida como o campo da geografia hu-
mana que estuda os produtos e as normas culturais e suas variações, através dos espaços e dos lugares. Desse 
modo, apropria-se das manifestações culturais ocorridas em um dado lugar: crenças, danças, mitos e lendas. No 
que diz respeito à Geografia Cultural, ela rompeu o padrão de um saber supostamente neutro nos estudos geográ-
ficos e proporcionou uma visão social e atuante em um mundo cada vez mais dominado pela globalização dos 
mercados, pelas mudanças nas relações de trabalho e pela urgência das questões ambientais e etnoculturais. 
Compreendemos, em linhas gerais, um ponto em comum entre essas duas áreas: o lugar como uma singularida-
de, mais particularmente, o nome de lugar. É fundamental compreender esses nomes a partir dos diferentes signi-
ficados, olhares e áreas de atuação, pois, por se organizarem de maneira dinâmica, constantemente (re)inventam-
se no tempo e no espaço, sobrepondo-se a valores socioculturais, identitários, econômicos, políticos e religiosos. 
No nosso entender, reconhecemos o nome de lugar como sendo um patrimônio linguístico e cultural, testemunho 
de uma comunidade. Materializado e corporificado, ele é um produto e o reflexo social e cultural da cosmovisão 
de um grupo. Considerando a interdisciplinaridade que envolve as áreas da Toponímia e da Geografia Cultural, 
este trabalho parte da seguinte problematização: de que forma um software, de caráter pedagógico, partindo de 
informações adicionais a respeito de elementos físicos e humanos do estado do Tocantins, pode valorizar e fo-
mentar a ampliação do leque de conhecimentos acerca dos nomes de lugares do estado do Tocantins? A proposta 
deste estudo é identificar de que modo essas áreas se articulam/interseccionam, especialmente, quanto à possibi-
lidade de implementação de um software pedagógico, com foco na educação básica. Esse diálogo investigativo, 
de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e documental, intenciona substituir um pensamento “(...) disjun-
tivo e redutor por um pensamento complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto? 
(MORIN, 2003, p. 89). Para realizar essa discussão, servirão de suporte teórico-metodológico os trabalhos de 
Dick (1990, 1999, 2014, 2006) e Andrade (2012, 2015 e 2017) no campo da Toponímia, os trabalhos concernen-
tes à interdisciplinaridade e à área da Educação terão como apoio Fazenda (2009, 2008, 2001) e Morin (2000, 
2003 e 2006). 

 
SOFTWARE TOPONÍMICO DO TOCANTINS (SISTOP): RESULTADOS PRELIMINARES 

Rodrigo Vieira do Nascimento (UFT) 
rdrgviera@hotmail.com 

 
 
Este trabalho é parte dos resultados obtidos da dissertação: “Proposta preliminar de um software toponí-

mico: um estudo de caso sob a ótica de professores de geografia do ensino fundamental”, apresentada ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura (PPGL), Mestrado em Letras: Ensino de Lín-
gua e Literatura – MELL, da Universidade Federal do Tocantins – UFT, Campus Universitário de Araguaína, em 
que se buscou apresentar uma proposta preliminar de aplicação dos elementos da toponímia (origem, etimologia, 
dados históricos, informações adicionais) ao Ensino Fundamental, considerando, principalmente, o conceito de 
inovação pedagógica, numa perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, o percurso de pesquisa adotado nesse tra-
balho condiz a problematização central discutida em face do objeto investigado na dissertação supracitada, tal 
como: Como as informações toponímicas – de cunho socioculturais, históricas, geográficas, antropológicas, ide-
ológicas e etimológicas – a respeito dos topônimos (elementos geográficos físicos e humanos), disponibilizadas 
em um suporte lógico de dados (enquanto ferramenta pedagógica), podem, simultaneamente, promover, otimizar 
e/ou ampliar o conhecimento do alunado no que tange o léxico toponímico tocantinense? Visando a execução fu-
tura desse software toponímico, como uma prática pedagógica inovadora e interdisciplinar, propomo-nos refletir, 
paralelo as tecnologias contemporâneas, refletir sobre a criação e o desenvolvimento do banco de dados toponí-
mico do Tocantins, enquanto um recurso didático-pedagógico para o Ensino Fundamental.  

Palavras-chave: Software. Toponímia. Inovação pedagógica. 
 

SUBSÍDIOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS A SERVIÇO DA LEITURA E 
DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

Claudia Moura da Rocha (UERJ) 
claudiamoura@infolink.com.br 

 

Alunos dos mais diferentes níveis de ensino têm demonstrado considerável dificuldade em tarefas que 
deveriam ser triviais, como ler textos e saber produzi-los. Como essa situação costuma provocar impactos em di-
versos âmbitos da vida em sociedade, torna-se imprescindível buscar estratégias de ensino-aprendizagem que 
venham a modificar tal realidade. Para tanto, propõe-se o emprego de subsídios semântico-prag-máticos a servi-
ço da leitura e da produção textual. A Semântica, ocupando-se do sentido recuperável a partir da superfície tex-
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tual, e a Pragmática, considerando as lacunas do texto e os seus implícitos, oferecem ao professor de Língua Por-
tuguesa as ferramentas necessárias para que a leitura e a produção de textos deixem de ser um obstáculo na vida 
dos estudantes. Os estudos de Marques (1976; 2003), Ilari e Geraldi (2003), Ducrot (1987) e Levinson (2007), 
entre outros, subsidiam as análises textuais propostas, sempre com o intento de ler as linhas (e também as entre-
linhas) de um texto. Acredita-se que as atividades de leitura são complementares às de produção textual, uma vez 
que um leitor proficiente poderá tornar-se, por conseguinte, um bom produtor de textos. 

Palavras-chave: Leitura. Pragmática. Produção textual. Semântica. 
 

TEXTOS TEATRAIS E OS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADES NA BAHIA: 
UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA A PARTIR DE UMA LEITURA FILOLÓGICA 

Luana Dall’Agnol Ribeiro (UFBA) 
luana.dallagnol@hotmail.com 

Isabela Santos de Almeida (UFBA) 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender, à luz da Filologia e da Geografia, de que forma os 
textos teatrais “Xique-Xique” e “Auto da barca do Rio de Lágrimas de Irati”, ambos do Projeto Chapéu de Palha, 
ocorrido na década de 80, podem servir como instrumento de identificação de alguns dos territórios de identida-
de da Bahia, uma vez que trazem elementos paisagísticos, culturais e sociais das comunidades locais. A Filologia 
permite entender o texto sob vários aspectos, dentre eles, a partir do contexto social em que é produzido. No re-
corte aqui proposto, serão analisados os processos de produção e de recepção bem como a organização do supor-
te de cada um dos textos e de que forma atuaram os agentes envolvidos diretamente à realização desse projeto 
assim como este repercutiu nas comunidades locais. Os textos, aqui compreendidos como registro escrito de uma 
possível leitura da realidade em que foram construídos, serão analisados a fim de se identificar elementos identi-
tários que caracterizem territorialmente os lugares retratados nas duas obras. A partir das informações presentes 
nos textos, serão compreendidos como possibilidade de leitura da realidade local por parte de quem os assina, 
Sônia Pereira e Jurema Penna, respectivamente. A Geografia, por sua vez, em suas discussões referentes à análi-
se do território, considerando que este não se configura somente pelo seu caráter produtivo, mas também pelo 
seu caráter simbólico, possibilitará entender como os territórios de identidade se configuram na modernidade e a 
filologia auxiliará na identificação dos elementos identitários presentes nos textos teatrais aqui selecionados a 
partir da leitura filológica. 
 

TEXTUALIDADE: BREVE ANÁLISE DESCRITIVA DOS MOVIMENTOS COESIVOS EM 
TEXTOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Manoel Felipe Santiago Filho (UERJ) 
manoelfelipesf@gmail.com 

 

O presente trabalho investiga a maneira como os alunos do Ensino Fundamental II de uma escola munici-
pal do Rio de Janeiro têm escrito seus textos, assim como, analisa e descreve o uso de recursos e mecanismos 
linguísticos, que promovem a textualidade de suas produções verbo-textuais escritas sob a estrutura tipológica 
dissertativo--argumentativa do gênero redação escolar. Os objetivos que norteiam este trabalho são: (1) uma in-
vestigação das estruturas interparágrafos e intraparágrafos, que possibilitam a coesão sequencial por meio de or-
ganizadores textuais; (2) uma descrição de eventos coesivos, contidos na escrita desses alunos; e, (3) uma avalia-
ção da produção textual dos textos, contidos no corpus examinado. Para tal, tomamos por aporte bibliográfico: 
Antunes (2010), Halliday & Hasan (1976), Guimarães (2010), Marcuschi (2012), Costa Val (1991, 2004) e Koch 
(1989, 2003, 2006, 2014). 

 

TOPÔNIMOS LATINIZADOS NA FLORA BRASILIENSIS: 
O ANO DE 1819 DA MISSÃO AUSTRO-ALEMÃ NO BRASIL 

Leonardo Ferreira Kaltner (UFF) 
leonardokaltner@id.uff.br 

 

Uma das abordagens possíveis na análise filológica, e na descrição linguística, do uso do latim científico, 
nas obras dos naturalistas do século XIX, que percorreram o território do Brasil, ocorre pela observação do regis-
tro de topônimos brasileiros descritos em latim. Será analisada a obra Flora Brasiliensis, que registra os topôni-
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mos dos locais visitados pelos naturalistas Carl F. P. von Martius e Johann Baptist von Spix, durante sua estadia 
no Brasil no ano de 1819. O texto original, escrito em latim científico, será traduzido e analisado quanto à adap-
tação dos nomes ao latim científico. Ademais, para a descrição linguística serão debatidas questões relativas à 
ecolinguística, da interação entre língua, povo e território, e como os estudos de toponímia se contextualizam 
nesta perspectiva linguística. 

Palavras-chave: Ecolinguística. Flora brasiliense. Topônimos latinizados. 

 

TRANSPOSIÇÃO INTERSEMIÓTICA: O RECURSO CINEMATOGRÁFICO PARA 
ESTIMULAR A LEITURA EM LÍNGUA INGLESA 

Vitoria Elizabete Gonçalo da Silva (UVA) 
vitoriaelizabetegds@hotmail.com 

Silvana Morelli Vicente Dias (UVA) 

 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar possibilidades de trabalho em sala de aula de língua in-
glesa, usando transposição midiática (adaptação cinematográfica de uma obra literária) para incentivar a leitura 
de obras canônicas da língua inglesa. Especificamente, procura-se defender a construção do repertório cultural 
do aluno da oitava série, por meio do contato com narrativas que representem manifestações artísticas do patri-
mônio universal. Para este fim, o referencial teórico será buscado nas premissas da recente BNCC (2017) e em 
teóricos que discutem multiletramentos e intermidialidade, tais como Rojo (2012), Cosson (2014), Cope e Kalan-
tzis (2016). Serão discutidos dados obtidos por meio de questionários respondidos por professores da rede parti-
cular de ensino básico da cidade de São Gonçalo, que explicitaram a importância desses conceitos para o desen-
volvimento de atividades criticamente embasadas em sala de aula. 

Palavras-chave: Intermidialidade. Multiletramento. Tradução intersemiótica. Aula de Inglês. Inglês como língua 
estrangeira. 

 
UM ESTUDO DESCRITIVO-ANALÍTICO DAS GRAMÁTICAS DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA DO SÉCULO XIX: BRASIL E PORTUGAL 

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

Maria Nilza Oliveira Quixaba (UFMA) 
 

Nosso objetivo neste trabalho foi o de analisar linguisticamente gramáticas, dirigidas à primeira infância, 
utilizadas no Brasil e em Portugal no século XIX e início do XX, por professores particulares ou por aqueles 
empregados no chamado Curso Elementar ou Primário, estudando sua partição e conteúdo (disposição, redação e 
abrangência), verificando por que teriam elas esse público tão específico e em que sentido diferiam, consideran-
do o espaço geográfico que as separavam. Selecionamos para o trabalho as seguintes obras publicadas no Brasil: 
Grammatica da Infância, 1864, de J.C.F. Fernandes Pinheiro; Grammatica Portuguesa (Curso Primario), 1913, 
de João Ribeiro; e a Pequena Grammatica da Infância, 1907, de Joaquim Maria de Lacerda. Quanto às portugue-
sas, as selecionadas foram: Resumo da Grammatica Preparatoria da Infancia, 1899, de Jacob Bensabat; Gramma-
tica Portugueza Elementar, 1894, de A. Epiphanio da Silva Dias; e a Grammatica das Crianças, 1925, de Cândido 
Figueiredo. O trabalho fez-se importante porque pretendeu historiar aquele momento de constituição do nosso sa-
ber linguístico e época em que se começava a pensar a língua como elemento de consolidação da cidadania bra-
sileira em oposição à portuguesa. Além disso, a pesquisa é relevante, porque não constam publicações que se de-
brucem sobre obras gramaticais produzidas naquela ocasião, para esse público específico, em continentes tão 
distantes e tão próximos... Nosso arcabouço teórico será o da História das Ideias Linguísticas, ancorados, princi-
palmente em Auroux (1989, 1992), Orlandi (2002) e Fávero e Molina (2006). 
Palavras-chave: Curso elementar. Século XIX. Gramáticas da infância. 
 
UM ESTUDO SOBRE O IMPEDIMENTO DA PEÇA TEATRAL “O EVANGELHO SEGUNDO JESUS, 

RAINHA DO CÉU”, SOB A PERSPECTIVA DA HERMENÊUTICA 

José Ricardo Carvalho da Silva (FUFSE) 
ricardocarvalho.ufs@hotmail.com 

 
O campo de estudo hermenêutico tem a função de refletir sobre o processo de construção de sentido por 

meio da interpretação. Toda atividade interpretativa é determinada por um conjunto de regras que visa aplicar 
princípios de racionalidade para se chegar à compreensão e à construção de uma verdade. Todavia, tais elabora-
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ções podem estar contaminadas por ideologias que deformam a realidade. Para solucionar esse problema, Gada-
mer, pretensiosamente, utiliza-se do conceito de “estrutura de antecipação” da compreensão de Heidegger, afir-
mando que toda compreensão está apoiada no preconceito, porém existem preconceitos que podem ser legítimos 
ou ilegítimos, cabendo ao interpretante, simplesmente, desconfiar dos preconceitos e de sua legitimidade para 
melhor compreender a realidade e interpretá-la. Desta maneira, ele aponta o reconhecimento do preconceito co-
mo forma de ampliação de horizontes de interpretação. Na perspectiva de Gadamer, uma das tarefas essenciais 
da hermenêutica seria separar os preconceitos falsos dos preconceitos verdadeiros por meio do reconhecimento 
de um consenso obtido no universo da coletividade. O ponto de vista de Gadamer merece questionamentos sobre 
a maneira de se chegar ao reconhecimento de um consenso com base em preconceito ditos “legítimos”. Observa-
se que podem existir formas autoritárias, que buscam convencimento, promovendo estratégias de indução, sob a 
forma de estrutura lógica, para promover a observação do convencimento e a reafirmação de preconceitos que 
justificam a interpretação de fatos da realidade como verdades. A partir dessa exposição, refutamos as ideias de 
Gadamer, apresentando o confronto de interpretação sobre o caso de impedimento da peça teatral “O Evangelho 
segundo Jesus, Rainha do Céu”, que apresenta dois ângulos para justificar a possibilidade e a inviabilidade de 
um ator transexual interpretar o papel de Jesus Cristo. 
Palavras-chave: Hermenêutica. Ator transexual. Preconceito na interpretação. Censura de peça teatral. 

 

 

UMA COMPARAÇÃO NÃO LINEAR: O CRUZAMENTO 
VOCABULAR FRENTE À HIPOCORIZAÇÃO 

Vitória Benfica da Silva (UFRJ) 
 vitoriabds@gmail.com 

 

Por mais que na língua portuguesa a maioria dos processos de formação de palavras seja concatenativa, 
não se pode desconsiderar aqueles de natureza oposta. Um processo concatenativo é aquele em que as palavras 
são caracterizadas pelo encadeamento estrito de suas partes, ou seja, um morfema começa no exato ponto em que 
o anterior acaba, característica clara na composição (beija-flor), sufixação (felizmente), entre outros, como afir-
ma Gonçalves (2016). Já um processo não concatenativo, por outro lado, é aquele cujas partes não satisfazem es-
ta linearidade, como ocorre no cruzamento vocabular (apertamento < aperto + apartamento), na hipocorização 
(Malu < Maria + Lúcia), entre outros. Gonçalves (2006) analisou sucintamente cinco destes processos não con-
catenativos de formação de palavras. Partindo deste artigo, objetiva-se aprofundar a análise de dois deles: cruza-
mento vocabular e hipocorização, traçando um paralelo entre os mesmos. A comparação entre eles evidencia 
que, diferente da descrição de alguns autores, a morfologia não concatenativa é passível de sistematização e pode 
ser melhor investigada por meio da interface Morfologia-Prosódia. Pretende-se ainda analisar como estes fenô-
menos se manifestam tendo antropônimos como base, ao focalizar a hipocorização de nomes compostos e cru-
zamentos formados também por antropônimos. 

Palavras-chave: Hipocorização. Cruzamento vocabular. Morfologia não concatenativa. 

 

 

UMA HISTÓRIA NEGATIVA: O DESENCANTO E O PESSIMISMO HISTÓRICO DO PRÍNCIPE DE 
SALINA D’O LEOPARDO, DE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 

Leonardo Vianna da Silva (UFRJ) 
leonardoviannads@gmail.com 

 

O mundo social não provê a felicidade dos indivíduos e as mudanças que nele ocorrem são apenas apa-
rentes, tudo para se manter um status quo. Os sicilianos veem os sonhos relativos ao Risorgimento se desfazerem 
no ar na mesma velocidade com que a burguesia capitalista explora a ilha indiscriminadamente, colocando-a em 
situação mais delicada do que já estava. O objetivo desta comunicação será, portanto, analisar e discutir os dis-
cursos do príncipe de Salina “personagem do romance “O Leopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, co-
mo portadores de uma visão histórica pessimista e desencantada. 
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UMA POÉTICA DO MÍNIMO: A POTÊNCIA DO BREVE 
E DO MICRO NO TEXTO LITERÁRIO 

Fabiana Bazilio Farias (UNIGRANRIO) 
fabibfarias@hotmail.com 

 

O fascínio que a radicalidade do breve exerce em escritores, leitores e estudiosos da literatura, não só atu-
almente como ao longo de sua história (especialmente em momentos marcados pelo caráter de ruptura) é resulta-
do do próprio encantamento que o mínimo exerce sobre a humanidade, ou seja, da capacidade de percepção das 
possibilidades de potência no que é dimensionalmente reconhecido como reduzido. As medidas que definem o 
que é importante e o que é insignificante podem ser invertidas quando distorcemos a perspectiva e potencializa-
mos leituras feitas de detalhes, do micro. Essas pequenas unidades, flagrantes do cotidiano, instantâneos, enfim, 
tudo o que é micro visto de certa distância abriga a possibilidade de um universo. Dessa forma, a partir do con-
ceito de infraleve de Marcel Duchamp, esta comunicação pretende discutir sobre a existência de uma “poética do 
mínimo”, que surge nos textos literários tanto pelo viés da forma (dimensões do texto na folha da página) quanto 
pela matéria/tema/conteúdo, muitas vezes aparecendo com certa recorrência no projeto literário de determinado 
escritor. Esta tendência pode ser vista como uma necessidade da linguagem, forma adequada para uma matéria 
que aponta para o inacabamento, para a velocidade do contemporâneo e para a obra aberta às leituras. Objetiva-
mos, nesse sentido, pensar nos gêneros fronteiriços do formato, na miniaturização das narrativas e numa genea-
logia da brevidade na Literatura Brasileira. 

 

UMA PRÉ-HISTÓRIA DOS CATECISMOS (ERÓTICOS): 
OS “TIJUANA BIBLES” NA INICIAÇÃO DE CARLOS ZÉFIRO 

Cesar Augusto Lotufo (UNESA) 
lotufocesar@gmail.com 

Andre Luis Soares Smarra (UNESA) 
andre@smarra.com.br 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar como se deu a iniciação de “Carlos Zéfiro”– Alcides 
Aguiar Caminha (1921-1992) –, que elaborou as famosas HQs eróticas clandestinas, que invadiram as bancas de 
jornais brasileiras entre as décadas de 1950 e 1970, época de forte censura, sobretudo a partir de 1964, quando 
um golpe militar derrubou a democracia militar e implantou um regime ditatorial, sob violenta repressão, que vi-
gorou até 1985. Nem mesmo o temido “Comics Code”– criado em 1954 nos E.U.A. e que vigorou no Brasil até a 
década de 1970, sob o título “Código de Ética” –, uma espécie de “camisa-de-força” sobre a criatividade dos ro-
teiristas e desenhistas do mundo dos gibis, na visão de Lotufo &Smarra (2011), conseguiu limitar a expansão do 
imaginário erótico de Carlos Zéfiro, que através de seus trabalhos artísticos consagradores, causou um impacto 
extremamente positivo na cultura popular; uma obra revolucionária, de fato, cuja ditadura militar não conseguiu 
reprimir. Carlos Zéfiro revelou a sua identidade – um funcionário público, casado e pai de 5 filhos e filhas –, e 
apresentou-se como o verdadeiro criador dos “catecismos” – existiram muitos imitadores do artista no Brasil -, 
em 1991, através de uma entrevista concedida ao jornalista Juca Kfouri, na época diretor da revista Playboy, que 
registou o famoso encontro, em sua edição de número 196. O ganhador do Troféu HQ Mix, de 1992, revelou que 
a sua inspiração veio dos quadrinhos românticos mexicanos da Editormex, cujas histórias possuíam dois quadros 
por página, e de fotonovelas pornográficas suecas da época. Os desenhos de Carlos Zéfiro eram feitos diretamen-
te sobre papel vegetal, o que permitia a impressão direta, sem fotolito, por várias gráficas, o que por sua vez, fa-
cilitava a falsificação. Para Gonçalo Jr. (2004 ), a obra de Carlos Zéfiro não tem relação com os “Tijuana Bibles” 
–quadrinhos eróticos norte-americanos, propagados durante as décadas de 1930 e 1950, que utilizavam as atrizes 
da indústria cinematográfica de Hollywood, como Alice Faye, Bette Davis, Esther Williams, Gracie Allen, Mar-
tha Raye e Patsy Kelly, dentre outras –, entretanto os autores seguem outras pistas, a partir de pesquisas do pró-
prio Gonçalo Jr. (2010), no pequeno mundo dos “quadrinhos sujos”, na busca da compreensão do sucesso desse 
artista revolucionário que elaborou cerca de 500 novelas pornográficas-eróticas, com um traço característico e 
superior aos “Tijuana Bibles”, em preto-e-branco, no tamanho 1/4 de folha ofício, em edições de 24 a 32 pági-
nas, que continham um quadro por página. E foram essas HQs subversivas que “libertaram” as gerações de nos-
sos irmãos mais velhos, que lutavam contra a repressão daquela época. 

Palavras-chave: Censura. Repressão. Pornografia. Catecismos-eróticos. Quadrinhos-subversivos. Carlos Zéfiro e 
Gonçalo Jr. 
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VARIAÇÃO E MUDANÇA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM FOZ DO IGUAÇU, O BIÓTOPO DA 
TRÍPLICE FRONTEIRA. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CONTRASTIVA DE EXPRESSÕES ESPACIAIS 

COM A TEORIA DA NANOSINTAXE E SEMÂNTICA CONCEITUAL 

Carlos Manuel Pinzon Amaya (UNILA) 
cmanuel.pinzona@gmail.com  

Valdilena Rammé (UNILA) 
 
Durante a apresentação desta pesquisa se problematiza a variação diatópica do português brasileiro, a par-

tir de uma observação diacrônica de sua interação, evolução e inter-relação com as línguas vivas presentes na re-
gião da tríplice fronteira: AR; BR; PY. Esta análise contrastiva possui um corpus de pesquisa com 100 sentenças 
de localização espacial, eventivas e sentenças de movimento, encontradas em textos veiculados em jornais brasi-
leiros. A recopilação das sentenças do corpus identificam a variação linguística em uma demonstração formal, 
cujo propósito é revisar as diferenciadas variações do português brasileiro na medida em que adaptam suas estra-
tégias comunicativas às necessidades, especificamente da comunidade linguística da tríplice fronteira, em Foz do 
Iguaçu. Ditas variações foram resultado do contato linguístico, em epifenômeno de coabitar o acidente geográfi-
co artificial que, demarca no rio Paraná as fronteiras dos países da triple fronteira, em comparação com o portu-
guês brasileiro ideado como padrão por qualidade. Além disto, a proposta articula a relação entre um referencial 
teórico inovador com os resultados das observações e discussões do grupo de pesquisa orientado pela Profª Drª 
Valdilena Rammé. Para dar conta da complexidade na multiplicidade de possibilidades que o português brasilei-
ro oferece aos seus falantes, para expressar linguisticamente localização espacial e maneira de movimento, a co-
leta do corpus desta pesquisa se apoia nas propostas teóricas de (JACKENDOFF, 2013), a partir das quais esse 
autor formula uma decomposição da estrutura conceitual das preposições espaciais em categorias especificadas 
como primitivos. A teoria da Nanosintaxe, também fundamenta a análise, segundo a proposta em (RAMMÉ, 
2017), poder-se-iam aplicar etiquetas conceituais que consigam abarcar as influencias dos primitivos semântico-
conceitual na construção de expressões que denotam sentido de movimento. A escala das observações do corpus 
e o processo de análise linguístico apresentado, foram influídos pelo estudo exaustivo das propriedades das pro-
posições de movimento descritos por (FERNANDEZ, 2014). 

Palavras-chave: Nanosintaxe. Semântica conceitual. Traços conceituais. Sistema preposicional. Variação linguís-
tica. 

 

VOZES DO ALÉM-MAR: O CONTATO LINGUÍSTICO ITALIANO–PORTUGUÊS NAS 
CARTAS DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Bruno Ferreira (UFBA) 
bruno_24ferreira@hotmail.com 

Norma Suely da Silva Pereira 
normasuelypereira@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma edição semidiplomática de uma carta do início do 
século XX, escrita em São Paulo por um imigrante italiano, Giovanino Fenili, que manda notícias ao pai Luigi 
Fenili, que se encontra na Itália. O documento está disponível no acervo digital do Museu da Imigração do Esta-
do de São Paulo, catalogado no acervo de cartas de chamada como “Giovanino, Angelina, Cesere e Ermenegildo 
Fenili”. A carta é escrita em língua italiana, que é a língua materna do scriptor, porém apresenta trechos em lín-
gua portuguesa, e outros aspectos que revelam o contato linguístico entre a L1 e a L2, ou seja, o português brasi-
leiro. O documento, datado da primeira metade do ano de 1915, abarca o contexto histórico-social dos fluxos 
migratórios de comunidades italianas rumo ao Brasil, movimento que buscava “favorecer” tanto as políticas de 
desenvolvimento da lavoura cafeeira e da indústria nacional quanto atender às necessidades dos estrangeiros que, 
enfrentando severos problemas políticos e econômicos em seu país de origem, buscavam novas possibilidades de 
vida nas Américas. Para realização desta edição semidiplomática que contempla também um estudo linguístico, 
foram tomadas, como base teórica, as obras de Borges e outros (2012), Cambraia (2005) e Spina (1997), no que 
diz respeito à edição filológica de textos; para orientar no estudo sobre o contato linguístico entre a língua italia-
na e a língua portuguesa, utilizaram-se os pressupostos de Picol (2013), Vaccaro (2012) e Viera (2010); além de 
Bonato (2013), Croci (2008) e Hutter (1987) no que diz respeito ao contexto histórico e social do período. 

Palavras-chave: Edição semidiplomática. Carta de chamada. Imigração italiana no Brasil. 
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WALMÍRIO MACEDO E BERNARD POTTIER: NÍVEIS DE 
LEXICALIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTEXTO 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFRRJ) 
dayhanepvs@gmail.com 

 

Esta palestra aborda o homenageado deste congresso, o professor Dr. Walmírio Macedo, que, ao longo de 
sua vida, teve muitas publicações e, dentre as quais, se destaca a tradução e adaptação ao Português da principal 
obra de Bernard Pottier, Linguística Geral: Teoria e descrição. Com base na análise dessa importante obra, o 
presente estudo propõe-se a tratar dos níveis de lexicalização, de acordo com a terminologia proposta por Pottier 
(1978), que variam desde combinações livres de palavras a sintagmas estabelecidos de acordo com o contexto. 
Nesta perspectiva, trata-se da unidade lexical como uma lexia complexa que alcança o nível de um enunciado ou 
de um texto, como em provérbios, por exemplo (POTTIER 1978, 268-272). Seguindo a proposta de Pottier, 
apresentada na tradução de Macedo, entende-se que as lexias resultam em combinações semânticas dentro do 
texto. Esses hábitos associativos demonstram a relevância atribuída ao contexto, em substituição à ênfase tradi-
cionalmente dada a palavras isoladas ou paradigmas. Para tanto, com a finalidade de comprovação desta teoria 
de Pottier, apresentar-se-á exemplos retirados das traduções adaptadas dos contos dos Irmãos Grimm em portu-
guês como construções linguísticas utilizadas no processo de referenciação que viabilizarão as operações cogni-
tivas de representação ficcional do mundo real. Com isso, pretende-se mostrar que não há separação entre lin-
guagem e mundo, eles são inseparáveis, pois a partir da situação comunicativa, verifica-se a proposta de Van 
Dijk (2012) sobre o conhecimento contextual. De fato, o ponto de vista contextual enfatiza a importância de 
elementos de natureza linguística e pragmática, como a influência de sintagmas adjacentes, ou seja, o sentido 
textual não está previamente estabelecido, mas se constrói a partir do texto, no curso da interação (KOCH, 
1995). Assim, sob a ótica da Linguística Textual, pretende-se averiguar como cada objeto discursivo é inerente à 
dialética que envolve o contexto sociodiscursivo. 

Palavras-chave:Contexto. Lexicalização. Linguística. Pragmática. 

 

ZOOMBIE QUIZ: O JOGO COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE EM LÍNGUA INGLESA 

Julia Wundrach Pinto (UNIGRANRIO) 
juliawundrachp@gmail.com 

Solimar Patriota Silva (UNIGRANRIO) 
 

A proposta dessa comunicação é o processo de criação de um jogo voltado para o sexto ano do Ensino 
Fundamental, com o objetivo de desenvolver a oralidade no ensino de língua inglesa; para isso buscamos o con-
ceito do que é jogo (ALBORNOZ, 2009; ORTIZ, 2005 e HUZINGA, 2000), material didático (SOUSA, 2015; 
BANDEIRA, 2009; LEFFA, 2007; OCEM, 2006) e ensino–aprendizagem da habilidade oral em língua inglesa 
como língua estrangeira (BARROS, 2015; PENNY UR, 1991). Objetivamos mostrar que o jogo pode ser um ma-
terial didático eficaz contribuindo no processo de ensino–aprendizagem especialmente para o desenvolvimento 
da habilidade oral em um ambiente mais descontraído em que os alunos irão se sentir mais à vontade para ex-
pressar-se. A habilidade oral, o falar é tão importante que autores como Penny Ur destacam que quando uma 
pessoa domina um idioma, na verdade, ele fala aquele idioma, julgamos importante, além disso, a promoção de 
autonomia do professor criar o seu material didático de acordo com as necessidades e especificidades de suas 
turmas (THOMLINSON, MASUHARA, 2005). Assim ao criar o jogo Zoombie Quiz buscou-se perceber voca-
bulário, soletração e verbos de modo que o aluno iniciante já possa desenvolver essa habilidade e dessa forma 
possamos contribuir com os avanços nos estudos na área de linguística aplicada para a aprendizagem da comuni-
cação oral. 

Palavras-chave: Jogo. Oralidade. Língua inglesa. Material didático.  
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