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RESUM: O presente trabalho tem como objetivo principal descrever e analisar os 
processos morfofonológicos que são desencadeados pelos processos de formação de 
adjetivos no Português Arcaico (PA). Tendo em vista a importância dos estudos da 
Morfologia e da Linguística histórica, este projeto segue a linha de pesquisa em 
Morfologia de cunho histórico, retomando trabalhos publicados com esse foco, tal como 
o de Mattos e Silva (2006), por exemplo, pesquisadora com importantes trabalhos sobre 
o PA, em diferentes níveis de análise linguística: fonológico, morfológico e sintático. 
Além disso, apesar do grande avanço em relação à Morfologia, ainda encontramos 
poucos estudos que exploram a Morfofonologia no PA, apesar de os dois subsistemas 
(fonológico e morfológico) estarem intimamente ligados.Este estudo pretende ser uma 
ampliação do trabalho realizado para a monografia de conclusão de curso de Graduação, 
em que foram analisados os processos de formação de adjetivos coletados nas 30 
primeiras Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela. Neste 
novo momento, agora em nível de mestrado, coletaremos os adjetivos das 100 primeiras 
cantigas, analisando, além dos processos morfológicos responsáveis pela sua formação, 
também padrões e recorrências de fenômenos fonológicos desencadeados pelas 
transformações morfológicas nos vocábulos.No estudo anterior, de cunho quantitativo, 
foi possível observar que a sufixação se destaca dentre os processos mais comuns na 
formação de adjetivos no Português Arcaico. Dentro da sufixação, identificamos que os 
sufixos mais produtivos foram -oso e - ado, e também pudemos perceber a presença de 
fenômenos fonológicos, que funcionam como adaptações do vocábulo aos afixos que 
recebe ou perde.A observação do desencadeamento de processos fonológicos a partir da 
ação de regras morfológicas nos levou a este novo projeto, de cunho tanto quantitativo 
quanto qualitativo, de análise dos fenômenos fonológicos e qual sua lógica de 
desencadeamento. Os processos morfofonológicos mapeados serão analisados a partir 
da Teoria da Otimalidade (Opmality Theory), de Prince e Smolensky (1993). De acordo 
com esta teoria, as gramáticas das línguas naturais funcionam dentro de um quadro de 
hierarquias de restrições linguísticas, que podem ou não ser violadas. Apesar de a 
Otimalidade ser uma teoria que surgiu dentro da Fonologia, a sua aplicação tem 
migrado para outros níveis de análise, mostrando-se um modelo adequado para tratar 
questões não só da Fonologia, mas também da Morfologia e da interface Morfologia-
Fonologia (a Morfofonologia). A separação do corpus tem início com o levantamento 
de todos os adjetivos encontrados nas cem primeiras Cantigas de Santa Maria (CSM), a 
partir da edição de Mettmann (1986). Para esse levantamento, basear-nos-emos na 
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análise do contexto sintático-semântico, bem como recorreremos, se necessário, à 
consulta ao glossário das cantigas, organizado por Mettmann (1972), mesmo 
compilador da edição que utilizaremos. Nessa etapa, serão considerados, também, os 
particípios passados dos verbos, quando eles funcionarem sintático-semanticamente 
como adjetivos. Primeiramente, os adjetivos serão divididos entre primitivos e não-
primitivos. Estes últimos serão, então, separados conforme o tipo de processo de 
formação e, dentro dos processos de prefixação e sufixação, serão divididos por afixos. 
Após esta primeira etapa, correspondente à metodologia seguida no projeto piloto, 
passaremos, pois, à verificação da ocorrência ou não de processos morfofonológicos nos 
adjetivos não-primitivos. Nessa parte, faremos também uma classificação dos vocábulos 
de acordo com o processo apresentado, tentando estabelecer uma relação entre o 
processo morfológico e o morfofonológico sofridos por ele. Como já dito, depois de 
listados, os adjetivos serão separados em primitivos e não-primitivos e, a partir dos 
adjetivos classificados como não-primitivos, passaremos à verificação dos processos 
morfológicos presentes na sua formação. Esta primeira etapa foi realizada de maneira 
semelhante na pesquisa piloto, na qual nos valemos da análise por Constituintes 
Imediatos. No entanto, no presente estudo, o corpus é maior e a análise morfológica 
dar-se-á pela Teoria da Otimalidade. Para finalizar, ressaltamos que este estudo 
contribuirá para a melhor compreensão de uma sincronia passada da língua portuguesa, 
contribuindo, também, para a compreensão da história do nosso idioma, de maneira 
geral. 
Palavras-chave: Formação de adjetivos. Morfofonologia. Português arcaico. 
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RESUMO: As pesquisas linguísticas conduzidas sob uma visão funcionalista da 
linguagem ocupam um lugar de destaque no conjunto das ciências da linguagem por 
várias e diferentes razões. Destaco, dentre elas, a contribuição que esses estudos 
trouxeram para a compreensão da atividade humana da linguagem. A possibilidade de 
se chegar a esse nível de generalização relaciona-se ao fato de que, nessa perspectiva 
teórica, o objeto mais amplo de investigação é a competência comunicativa dos 
interlocutores, tanto do falante como do ouvinte. Isto quer dizer que, em última 
instância, o objeto de análise é a língua em uso. No paradigma funcional, a língua é um 
instrumento de interação social, cujo objetivo principal é estabelecer relações 
comunicativas entre os usuários da língua, e são as expressões linguísticas as 
responsáveis por mediar a relação entre a intenção do falante e a interpretação do 
ouvinte. A análise de orientação funcionalista privilegia as escolhas sobre as 
determinações, pois parte de uma teoria da interação verbal, ou seja, parte de uma teoria 
pragmática que abarca uma teoria funcional da sintaxe e da semântica, cujos 
componentes não são autônomos, mas integrados. Assim, a busca empreendida neste 
trabalho está em depreender os processos de operacionalização das estruturas que 
produziram os enunciados sob exame, procurando dar conta das regularidades 
probabilísticas, em vez de atentar para as regularidades determinísticas. Valendo-me, 
portanto, do aporte teórico e metodológico da gramática funcionalista de Dik 
(1989/1997), que é elaborada a partir de uma teoria funcionalista da linguagem, a 
proposta deste trabalho é descrever o comportamento sintático-semântico dos nominais 
de ação, na consideração de que tais deverbais desempenham uma função predicativa 
advinda da base verbal. O exame dos dados baseia-se na estrutura argumental (sintaxe) 
e na estrutura eventiva (semântica), tanto dos verbos como das nominalizações 
correspondentes. Na estrutura argumental são considerados o número de argumentos 
admitidos pela valência e a conjugação dos papéis temáticos, e na estrutura eventiva são 
consideradas as classes acionais atividade, accomplishment e achievement, com exceção 
da classe acional estado. A partir dessas considerações teóricas, este estudo toma por 
objeto específico de análise os nominais de ação. Assim, a definição adotada para 
nominal de ação (action nominal) é aquela em que “um sintagma nominal que, além de 

um substantivo derivado de um verbo, contém um ou mais reflexos de uma proposição 
ou predicado” (a noun phrase that contains, in addition to a noun derived from a verb, 
one or more reflexes of a proposition or predicate) (Comrie & Thompson, 2007). Os 
deverbais, como produtos lexicais, preservam traços semânticos de suas bases verbais 
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nas nominalizações (Dik, 1989; Rijkhoff, 1991; Rodrigues, 2001). Assim, o ponto de 
partida para este exame é a Hipótese da Preservação Aspectual (Fábregas, Marín & 
McNally, 2012). Os autores postulam que “a informação aspectual de uma 

nominalização deverbal reflete a Aktionsart da base verbal” (the aspectual information 
of a deverbal nominalization reflects the Aktionsart of the verbal base), assumindo que, 
correspondente ao aspecto verbal, há também o aspecto nominal. A codificação do 
aspecto no domínio nominal se dá, basicamente, por dois expedientes: a distinção 
aspectual entre perfectivo e imperfectivo é codificada nos sufixos, enquanto as 
informações aspectuais relativas à Aktionsart (situações dinâmica, durativa, télica e 
homogênea) são preservadas no lexema. Tomemos, para exemplificação, o item léxico 
‘edificação’, retirado do Dicionário de usos do português do Brasil (Borba e equipe, 
2002): (1) “[O diretor] contrata com uma construtora a edificação de mais um 
pavimento para um dos segmentos de sua indústria”. Em 1, o item edificação é um 
substantivo abstrato de ação, cujo significado é ação de construir. A própria definição 
do verbete indica que se trata de um substantivo de ação. Além disso, no verbete 
correspondente à sua base verbal, a maioria dos usos aponta para uma leitura de verbo 
de ação, como, por exemplo, em 2: “O professor Fernando realizou muitas obras e 
edificou prédios escolares”. Em 2, tanto o substantivo derivado (edificação) como sua 
base verbal (edificar) tem em comum a (i) estrutura sintática: ambos têm a mesma 
diátese transitiva; e os (ii) traços semânticos: ambos expressam ação. Neste caso, pode-
se afirmar que “a estrutura argumental própria de um verbo é também utilizada pelo 

deverbal quando este substantivo deverbal ocorre em cotexto com a significação 
abstrata ação de V” (Rodrigues, 2001). Há uma variedade de traços semânticos que são 
herdados pelos deverbais. Os exemplos apresentados em 1 e 2 advogam em favor da 
Hipótese da Preservação Aspectual. Os substantivos são especialmente interessantes 
para o estudo do aspecto nominal porque eles têm a capacidade de abarcar, num item 
léxico, tanto o aspecto lexical como o aspecto gramatical. Em outras palavras, a 
oposição entre perfectivo e imperfectivo é expressa pelos sufixos formadores de 
palavras, como, por exemplo, o sufixo -ção, formador de substantivos eventivos que é, 
de longe, o de maior produtividade na língua portuguesa, seja na variedade europeia 
seja na variedade brasileira (Rio-Torto et al, 2016), principalmente com a significação 
de ação. 
 
Palavras-chave: Teoria funcionalista. Aspecto nominal. Deverbais. Nominais de ação. 
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RESUMO: Tomando o arcabouço de base gerativa (CHOMSKY, 1995) como 
fundamento, o presente trabalho analisa no português brasileiro (PB) a relação entre 
dois fenômenos: o redobro de clíticos acusativos e a marcação diferencial de objeto. O 
redobro sintático pode ser definido, grosso modo, como um fenômeno de correferência 
entre duas categorias. Segundo Castilho (2005), dois pronomes formam o redobro 
pronominal. Um dos pronomes, necessariamente, deve ser fraco enquanto o outro pode 
ser forte ou preposicionado. Os pronomes devem, também, ser correferenciais dentro de 
uma mesma fronteira sintática, isto é, ambos devem estar dentro de um mesmo CP. 
Além dessas condições, o pronome fraco pode dobrar tanto o pronome forte quanto o 
pronome antecedido por uma preposição. E como última condição, podemos listar que o 
pronome e o seu redobro devem funcionar como dêiticos. O outro fenômeno analisado 
neste trabalho é a marcação diferencial de objeto (Differential Object Marking – DOM). 
O fenômeno, também conhecido como acusativo preposicionado, consiste na marcação 
do objeto direto por uma preposição (BOSSONG, 1991). Para o desenvolvimento do 
presente trabalho, foram selecionados dados do período que compreende os séculos XVI 
a XX, com o objetivo de descrever e analisar quais são as particularidades da ocorrência 
dos dois fenômenos, e, em um quadro mais amplo, tentar estabelecer hipóteses para a 
estruturação de ambos os fenômenos no português. O redobro de clíticos e DOM são 
fenômenos encontrados em línguas românicas. Em algumas, os dois fenômenos estão 
relacionados, mas a relação se dá em graus diferentes de acordo com a língua. Em 
Espanhol, por exemplo, os dois fenômenos ocorrem em muitos contextos. No Catalão, 
por outro lado, podemos encontrá-los em contextos mais restritos. Aßmann (2015) 
afirma que em português nenhum dos dois fenômenos ocorrem. Apesar disso, podemos 
encontrar, na história do português, dados em que temos dois pronomes acusativos, 
como em “O gado me vigia a mim”, em que temos um pronome fraco, “me”, sendo 

redobrado por um pronome forte preposicionado, “a mim”. Além do mais, no PB atual, 

podemos encontrar contextos de resquício da marcação diferencial de objeto, como, por 
exemplo, em “Eu amo a Deus” em contraposição à “Eu amo o João” e “Aconselhei a 
todos” em contraposição a “Aconselhei os alunos”. O redobro de clíticos acusativos é 

bastante produtivo em algumas regiões do Brasil. Como mostra Diniz (2007), no dialeto 
mineiro, podemos encontrar dados como “Eu te amo ocê” e “Eu te esperei você”. 
Analisando o português diacronicamente, podemos encontrar mais evidências, não 
apenas da existência dos dois fenômenos, mas também da relação entre eles. Estudos 
sobre o português medieval e clássico (CASTILHO, 2005; GIBRAIL, 2003) mostram 
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que o redobro de clíticos ocorria com pronomes pessoais, pronomes de tratamento de 
segunda pessoa, sintagmas nominais e o quantificador “todos”. Curiosamente, esses são 

os mesmos contextos em que podemos ter a marcação diferencial. Metodologicamente, 
abordaremos casos em que o clítico acusativo é redobrado por um pronome forte 
acompanhado pela preposição “a”. Analisaremos, também, os traços semânticos da 

animacidade, definitude e especificidade, assim como a estrutura da oração em que o 
objeto está presente, seguindo propostas como as de Bossong (1991), que postula que 
tais propriedades são marcantes em DOM. A questão que norteia nosso trabalho é 
desvendar se, nos casos em que aparentemente temos DOM ocorrendo com redobro de 
clíticos, podemos afirmar que temos os dois fenômenos ocorrendo ou se temos apenas 
um. Para o desenvolvimento da primeira etapa da pesquisa, foram utilizados dados 
coletados a partir de uma busca eletrônica em textos do Corpus Histórico do Português 
Tycho Brahe, ligado ao IEL/UNICAMP. Nessa primeira etapa, foram analisados apenas 
dados do período que compreende os séculos XVI ao XIX, ainda serão analisados mais 
dados desse período e de outros textos do PB para confirmar os resultados obtidos. 
Além disso, serão analisados, também, dados posteriores ao século XIX. A busca 
automática foi realizada utilizando-se o programa de buscas Corpus Search. As análises 
realizadas até agora apontam que a animacidade e a definitude são relevantes para a 
marcação diferencial. Além disso, mostram uma queda expressiva da frequência do 
fenômeno, tal como já indicam outros estudos. Observamos também uma direção da 
mudança da marcação diferencial: os dados revelam uma tendência maior da ocorrência 
do fenômeno diante de pronomes, quantificadores e o NP Deus, casos que podemos 
considerar como “resquícios de DOM”. Análises preliminares mostram que nos casos 

em que temos os dois fenômenos em conjunto, os traços semânticos de animacidade e 
definitude são mais presentes do que nos casos de DOM, em que não há redobro. 
 
Palavras-chave: DOM. Redobro de Clítico. Gramática Gerativa. Linguística Histórica.  
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RESUMO: Esta apresentação visa a expor o projeto de pesquisa de Doutorado em 
andamento, o qual pretende analisar a tradução das construções clivadas de obras best 
sellers do autor Dan Brown da língua inglesa para o Português Brasileiro. A escolha 
desse autor se justifica pelo caráter de oralidade de suas obras, tendo em vista que as 
construções clivadas, de maneira geral, são muito usadas por falantes na língua falada 
em contextos não formais. Optamos por utilizar linguagem escrita e não oral, já que a 
maior parte dos trabalhos no assunto analisa esse tipo de construções na língua falada. 
Estas construções possuem características específicas que as diferenciam de orações 
canônicas, tanto em inglês quanto em português. As sentenças clivadas dispõem de uma 
função pragmática de Foco, isto é, o falante que pretende enfatizar uma proposição pode 
fazer uso desse tipo de sentença. Temos como hipótese que as construções clivadas não 
seriam sempre traduzidas com a mesma estrutura do inglês para o sistema do PB e que, 
além disso, os tradutores têm liberdade de modificar aspectos linguísticos que julgarem 
pertinentes tanto por estilo próprio quanto por adequação ao sentido original do texto, 
ou ainda a fim de oferecer mais naturalidade ao texto traduzido. Tendo em vista este 
último propósito, outra hipótese é a de que os tradutores poderiam até utilizar-se de 
outras estratégias de foco em PB e não manter o padrão de clivagem. Nesse sentido, 
objetivamos investigar as diferenças estruturais entre o inglês e o PB no que tange às 
clivadas e as diferenças que surgem devido a peculiaridades de tradução. Seguem-se os 
pressupostos teóricos da Gramática Funcional, a qual se preocupa com a língua em uso, 
no contexto linguístico, principalmente na linha de Nichols (1984) e Neves (2002; 2004; 
2007). Fundamentaremos nossa pesquisa com os estudos sobre a Estrutura 
Informacional (EI), já que as construções clivadas possuem uma EI diferenciada de 
orações canônicas, segundo os pressupostos de Chafe (1976), Halliday (1968, 1985), 
Lambrecht (1996), Prince (1981). Partindo da ideia de que há um pareamento entre 
forma e função das sentenças clivadas, fundamentaremos a pesquisa também com a 
Gramática de Construções, de Traugott (2009), Goldberg (1995, 2006) e Croft (2001), 
além dos contemporâneos pressupostos sobre Construcionalização, principalmente de 
Traugott e Trousdale (2013). A pesquisa será fundamentada também nos trabalhos de 
teóricos e estudiosos das sentenças clivadas, como Halliday (1966-1967), Lambrecht 
(2001), Braga (1991, 2009), Longin; Ilari (2000). Por se tratar de um estudo da tradução 
das sentenças clivadas do inglês para o português, também serão levadas em 
consideração as principais teorias da tradução, como as de Jakobson (1974) e Venuti 
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(2005). O corpus do trabalho, como dito anteriormente, consiste nas obras best sellers 
do autor Dan Brown e suas versões traduzidas para o PB, em que efetuaremos uma 
pesquisa quantitativa analisando as propriedades estruturais de ambas as línguas no que 
concerne às construções clivadas, além de investigar diferenças na estrutura dessas 
construções em razão de peculiaridades de tradução. Primeiramente, faremos uma busca 
dos dados no corpus descrito acima procurando por expressões típicas de cada tipo de 
construção clivada em inglês. Em seguida, buscaremos a tradução de cada um dos dados 
nas versões em PB das obras. Finalmente, separaremos as ocorrências por tipos de 
construções clivadas e efetuaremos a análise quantitativa, a qual será operacionalizada a 
partir do programa GOLDVARB. Essa ferramenta parte da metodologia 
tradicionalmente utilizada nas pesquisas de sociolinguística variacionista. Portanto, 
estaremos trabalhando com o conceito de grupos de fatores a fim de garantir que todas 
as instâncias de construções clivadas sejam analisadas a partir das mesmas categorias. 
Embora a pesquisa ainda esteja em sua fase inicial, pôde-se visualisar, pelo menos a 
partir dos poucos dados encontrados, que nem sempre se mantém a mesma estrutura 
clivada do inglês para o PB, assim como outras formas de expressar foco podem 
aparecer na tradução para nossa língua.  
 
Palavras-chave: Construções Clivadas. Inglês. Português Brasileiro. Tradução. 
Funcionalismo. 
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NOMINALIZAÇÕES INFINITIVAS EM PORTUGUÊS 
 

Maurício Resende5 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Maria Filomena Spatti Sanadalo 
Forma e funcionamento das Línguas Naturais  

Morfologia/Sintaxe 
RESUMO: este trabalho consiste de uma compilação de hipóteses que subjazem ao 
tratamento das nominalizações infinitivas no português brasileiro. Tradicionalmente 
“nominalização” tem se referido ao processo morfológico de transformação de verbos 

em nomes. A maioria dos linguistas entende que existem para o português, pelo menos, 
três operações morfológicas concernentes à nominalização, a saber, a sufixação, a 
derivação regressiva e a afixação zero (cf. BASÍLIO, 1980; SANDMANN, 1989; 
KHEDI, 1992; ROCHA, 1998, 1999). No entanto, Resende (2015) levanta a hipótese de 
que há em português um outro tipo de nominalização, qual seja, a nominalização 
infinitiva. A ideia de que existe um outro recurso nominalizador em português é fruto 
das discussões de Chomsky (1970) – e, posteriormente, Spencer (1991), Brinton (1995), 
Marantz (1997), entre outros – a respeito das nominalizações gerundivas do inglês. Para 
Chomsky, as nominalizações em gerúndio se opõem às nominalizações, então 
chamadas, “derivadas” fundamentalmente por duas razões: (i) a nominalização 

gerundiva é um processo extremamente regular, fonológica, morfológica, sintática e 
semanticamente; (ii) ela e uma operação morfológica disponível, no limite, para 
qualquer verbo do inglês. Resende (2015, 2016) discute a existência das nominalizações 
gerundivas no português e conclui que ela não é um processo tão produtivo quanto é no 
inglês; exemplos desse fenômeno são orientando, formando, graduando. Contudo, 
parece haver em português um tipo de nominalização que se comporta como as 
nominalizações gerundivas de que Chomsky (1970) trata; nesse caso, ao paralelo 
existente é com um tipo de nominalização em infinitivo no português. Nessa análise, há 
em inglês a sentença moving the box is dangerous ao lado da sua nominalização 
derivada the movement of the box is dangerous e da sua nominalização em gerúndio the 
moving of the box is dangerous; por hipótese, paralelamente em português, para a 
sentença mover a caixa é perigoso existem as formas nominalizadas o movimento da 
caixa é perigoso (por sufixação) e o mover da caixa é perigoso (uma nominalização 
infinitiva). Assim, este estudo parte da premissa de que de que as nominalizações em 
gerúndio do inglês e as nominalizações em infinitivo do português compartilham um 
certo número de propriedades, entre elas: a compatibilidade com determinantes e 
adjetivos e, concomitantemente, a incompatibilidade com advérbios; a preservação da 
grade argumental da raiz verbal (o que não ocorre regularmente para as nominalizações 
derivadas); a derivação semântica composicional das formas nominalizadas, em 
oposição às nominalizações derivadas cujo significado é idiossincrático. 
Adicionalmente a essas propriedades, o vislumbre dessa operação morfológica deve ser 
distanciado das nominalizações por afixação zero a partir de formas de infinitivo, já 
lexicalizadas na língua, como em dever, poder, andar para o português (cf. BASÍLIO, 
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1987) assim como ocorre em inglês para alguns nomes em gerúndio, tais como building 
e drawing (cf. BRINTON, 1995). Finalmente, no que toca especificamente ao português 
brasileiro, há ainda duas questões com que a postulação desse processo deve lidar: a 
primeira respeita a uma variação fonética da realização das formas verbais de infinitivo 
que não é preservada nas suas respectivas nominalizações (cf. RESENDE, 2016); a 
segunda concerne à natureza dessa forma infinitiva dada a existência da célebre 
sentença de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, “O zombarem de certos 
abusos desse nosso apego aos diminutivos (...)”.  Assim, este trabalho discute e testa 

algumas dessas hipóteses com o objetivo de verificar se em português existe uma 
nominalização em infinitivo e quais são as contingências sobretudo morfológicas e 
semânticas para o quadro das operações de formação de palavras do português. Sendo 
assim, este estudo visa formalizar algumas dessas ideias a respeito das nominalizações 
em infinitivo ancorando-se na proposta teórica da Morfologia Distribuída (HALLE & 
MARANTZ, 1993, 1994; MARANTZ, 1997; MASSUET, 1999; EMBICK, 2000; entre 
outros).            
 
Palavras-chave: Nominalização infinitiva. Nominalização gerundiva. Morfologia 
Distribuída.   
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VARIAÇÃO NA OCORRÊNCIA DE PREPOSIÇÕES EM 
SENTENÇAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Harley Toniette6 

Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar 

Forma e funcionamento das Línguas Naturais  
Morfologia/Simtaxe 

 
RESUMO: Partindo do arcabouço de estudos da Teoria Gerativa de Princípios e 
Parâmetros em sua Versão Minimalista (Chomsky, 1995, 1998, 1999, 2002, 2008), este 
trabalho se dispõe a discutir e analisar o fenômeno da variação na ocorrência de 
preposições em dados do PB em sintagmas preposicionados classificados como 
argumento interno/argumento subespecificado de orações interrogativas ((De) que 
filmes de arte (que) você mais gosta? / (Sobre) que livro (que) você vai falar na aula? / 
(Contra) que time (que) o Corinthians joga hoje? / (Perante) que tribunal (que) o 
advogado apresentou o pedido de habeas corpus? / (Durante) quanto tempo (que) você 
vai ficar em São Paulo?), relativas ((D)a menina que você falou eu sei pouca coisa / 
(Sobre) a menina que você falou eu sei pouca coisa) e na posição de tópico em orações 
simples ((De) café, eu gosto / (Sobre) linguística, eu sei pouco / (Entre) os prédios, eu 
parei o carro / (Perante) o tribunal, eu falo). Para este trabalho, e contrariamente ao 
que é proposto por Kato (1996, 2008, 2012) e Kato e Nunes (2014), a variação no 
aparecimento de preposições em sentenças relativas, interrogativas e topicalizadas não 
acontece de forma aleatória/lexicalmente motivada, mas sim a partir de restrições claras 
envolvendo características do verbo, traços envolvidos na operação e sítio de pouso e 
localização de uma categoria. Especificamente, os elementos que atuam como DPs 
encabeçados por PPs ou sentenças encabeçadas por PPs em sentenças de tópico, 
interrogativas e relativas podem sofrer variação na presença da preposição que os 
domina se os requisitos a serem satisfeitos para esses DPs pela preposição (Caso, por 
exemplo) forem satisfeitos por uma outra categoria que abrigue, seja irmã ou domine o 
DP e que tenha tais elementos a serem satisfeitos, de acordo com os trabalhos de 
Emonds (1987, 2001) e adaptações de sua proposta para o arcabouço de estudos 
minimalistas. Defende-se que as posições de tópico baixo (CP) e tópico alto (TopP) do 
PB podem abrigar DPs e sentenças em que há a variação na presença da preposição, 
enquanto que a posição de foco (FocP), que abriga as orações relativas do PB, não 
permite variação na presença da preposição. As discussões deste trabalho recorrem aos 
estudos de Figueiredo Silva (1996), Rizzi (1997) e Toniette (2013) para a estrutura da 
periferia esquerda da sentença do PB e aos trabalhos de Kato (1996) e Schültze (2001) 
para discussões em torno do Caso default no PB e nas línguas naturais. A partir das 
análises, são feitas previsões em torno das diferenças na variação da ocorrência de 
preposições que podem ocorrer à direita da sentença (O João bebeu suco por cinco 
minutos / O João bebeu suco durante cinco minutos / O João bebeu suco cinco 
minutos), na estrutura interna de adjuntos adverbiais ((De) qual restaurante (d)aqui/ 
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(d)ali/ (de) lá/ (de) perto/ (de) longe/ (de) dentro/ (de) fora/ (para) dentro/ (para) fora/ 
(por) fora/ (por) dentro da UNICAMP (que) você gosta mais? / (D)o café (d)aqui/ 
(d)ali/ (de) lá/ (de) perto/ (de) longe/ (de) dentro/ (de) fora da cantina, eu gosto / (D)a 
menina (d)aqui/ (d)ali/ (de) lá/ (de) perto/ (de) longe/ (de) dentro/ (de) fora da PUC que 
você falou eu sei pouca coisa) e dos contrastes nos chamados “adjuntos sem cabeça” – 
cf. Rocha (1993) - ((N)a semana passada eu saí / Eu saí (n)a semana passada. / 
*(Para) a semana que vem eu vou pedir esta tarefa / *Eu vou pedir esta tarefa (para) a 
semana que vem (ii) / *O João vende roupas (n)aquela loja. / b. *(N)aquela loja o João 
vende roupas (não topicalizado) / *O João fala meu nome sempre (d)aquele jeito. / * 
(D)aquele jeito o João sempre fala meu nome). 
 
Palavras-chave: Sintaxe Gerativa. Português Brasileiro. Sintagmas Preposicionados. 
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RESTRIÇÕES PARA A CAUSATIVIZAÇÃO NO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO 

 
Thayse Letícia Ferreira7

 
Universidade Federal de São Carlos 

Prof. Dr. Renato Miguel Basso 

Forma e Funcionamento das Línguas Naturais  
Semântica/Pragmática 

 
RESUMO: Neste trabalho, nos propomos a investigar o processo de causativização no 
Português Brasileiro (PB) com base no modelo de Sintaxe de Primeira Fase 
(RAMCHAND, 2008). O interesse pelo estudo do fenômeno se justifica porque verbos 
que compartilham de um mesmo conjunto de traços sintático-semânticos apresentam 
um comportamento assimétrico em relação à incidência de causalidade nessa língua. 
Inergativos [-télicos] e [-durativos], por exemplo, podem licenciar uma contraparte 
causativa para verbos como ‘pular’ (“o pai pulou o menino pela cerca”), mas bloquear 

tal leitura para verbos como ‘tossir’ (*“o pai tossiu o menino do engasgo”). Do mesmo 

modo, inacusativos [+télicos] e [-durativos] não apresentam um comportamento 
homogêneo, conforme se nota pela comparação entre (1) “eu morri o carro” e (2) *“a 

mãe saiu as crianças”. Com base nessa observação, temos como objetivo principal 

explicar a origem do comportamento assimétrico dos verbos inergativos e inacusativos 
do PB em relação ao licenciamento de uma interpretação causativa. Para tanto, nos 
inserimos no quadro de trabalho da semântica e da sintaxe formais de língua natural 
(PARSONS, 1990; HALE; KEYSER, 1993; ROTHSTEIN, 2004; entre outros) e 
partimos da hipótese de que a possibilidade de um verbo causativizar é governada por 
propriedades internas ao vP, no domínio de construção de eventos. Com isso, nos 
afastamos de abordagens lexicalistas que tratam da oposição “ser um verbo de causa 

externa” vs “ser um verbo de causa interna” (LEVIN; RAPPAPORT-HOVAV, 1995, 
2005) como fonte da assimetria mencionada, o que justifica nossa escolha por um 
modelo de análise mais construcionista, tal como se observa em Ramchand (2008). 
Nesse modelo, os eventos são decompostos de um modo sistemático em uma estrutura 
arbórea, um vP mais articulado constituído por três projeções principais: “iniciação” 

[init] (InitP), “processo” [proc] (ProcP) e “resultado” [res] (ResP). Cada um desses 

núcleos aspectuais corresponde a uma predicação em “small clause” em que os 
argumentos são licenciados na posição de especificador e interpretados localmente, 
recebendo o papel (aspectual e não temático) de “iniciador”, “submetido ao processo” e 

“resultado do evento”, a depender do núcleo em que ocorrem. Além disso, a posição de 
complemento de cada projeção pode ser ocupada, por meio da operação de identificação 
do evento (KRATZER, 1996), pelos elementos remáticos de “trajetória” [path] e “rema” 

[rheme], que nos interessam especialmente neste trabalho pela possibilidade de serem 
homomorficamente relacionados ao argumento “submetido ao processo”. Outra questão 

fundamental no trabalho da autora diz respeito ao papel do léxico na derivação: aqui, a 
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variação acional está restrita aos arranjos possíveis das categorias funcionais do modelo, 
sendo a agramaticalidade de uma certa sentença gerada pela checagem de traços do item 
com a estrutura sintática disponível. Conforme é possível notar, a proposta de 
arquitetura da gramática de Ramchand (2008) nos oferece um ferramental bastante 
interessante para analisarmos a causativização em PB e averiguarmos nossa hipótese, 
uma vez que consiste em um modelo elegante de composição de eventos. Tendo 
delineado nosso quadro teórico, confrontaremos nossa hipótese inicial com sentenças de 
uso real do PB, coletadas de textos do jornal “A Folha de São Paulo” publicados entre 

os anos 1998 e 2005. Nosso conjunto de dados foi analisado nos termos da Sintaxe de 
Primeira Fase, i.e. decompomos as sentenças em uma estrutura arbórea contendo os 
traços [init], [proc] e [res], o que nos permitiu observar se, de fato, elementos do 
domínio verbal são responsáveis pelo licenciamento de uma interpretação causativa para 
um certo conjunto de verbos. Os resultados parciais de nossa investigação parecem 
corroborar nossa hipótese inicial, uma vez que inergativos parecem ser licenciados em 
uma configuração causativa quando combinados a uma projeção de trajetória 
diretamente anexada ao núcleo “proc” e inacusativos parecem depender de um núcleo 

remático (rema) para permitirem tal interpretação. Nesse sentido, inergativos alternantes 
carregariam os traços [init, proc, (path)] em sua grade e inacusativos alternantes seriam 
do tipo [init, proc, (rheme)]. Com isso, é possível explicar porque ‘pular’, mas não 

‘tossir’, permite uma contraparte causativa. Do mesmo modo, ao explorarmos a ideia de 
uma escala homomórfica relacionada ao processo (rema), é possível explicar porque, 
por exemplo, bloqueamos uma leitura causativa para (2) *“a mãe saiu as crianças”, mas 

licenciamos para (3) “a prova caiu a nota do João”, nota-se, ainda, que a ausência de 
uma escala mensurável bloqueia uma leitura causativa para esse mesmo verbo (*“Maria 

caiu o João de cima do muro”). Ao investigarmos o papel das projeções remáticas no 

licenciamento de causalidade para determinados itens, podemos explicar de um modo 
elegante qual é a origem para a variação do comportamento verbal no PB em relação à 
causativização. Esperamos, com isso, demonstrar que as restrições para a causativização 
no PB estão de fato localizadas em um nível mais interno ao vP, contribuindo, assim, 
com os importantes debates sobre as alternâncias causativas em língua natural de um 
modo mais geral.     
 
Palavras-chave: Causativização. Semântica de eventos. Sintaxe de Primeira Fase. 
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A FALA INFORMAL E SUA REPRESENTAÇÃO NA FICÇÃO 
AUDIOVISUAL: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

 
Felipe Vivian Goulart8 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Profa. Dra. Maria Helena de Moura Neves 

Forma e funcionamento das línguas naturais 
Sociolinguística / Dialetologia 

 
RESUMO: No decorrer das últimas décadas, os estudos da oralidade têm oferecido à 
comunidade científica uma descrição detalhada da maneira como funciona a 
comunicação oral (Preti, 2003, 2011; Preti e Urbano, 1990; Leite e Callou, 2002; 
Tarallo, 1983, 2007; Harvie, 1998; Chafe, 1980, 1994; Ilari e Neves, 2008). Com 
resultados que frequentemente indicam a existência de uma diferença entre a forma 
como as pessoas acreditam falar e a forma como elas falam de fato (Clark, 2007), esse 
ramo da linguística já reuniu diversos dados relacionados às especificidades fonéticas, 
morfossintáticas e discursivas da língua falada. O surgimento desse banco de 
informações torna exequível a tarefa de selecionar uma variedade linguística e, em 
seguida, verificar até que ponto ela se aproxima ou se distancia daquilo que a linguística 
vem demonstrando ser a língua falada real. É esse o objetivo deste trabalho, sendo a 
variedade linguística selecionada a língua falada em filmes e em seriados televisivos, 
isto é, a fala da ficção audiovisual. Pretende-se, portanto, com a atenção direcionada ao 
registro informal, determinar quão fiéis são as representações que a fala fictícia faz da 
fala real. De um lado, o corpus eleito para a análise da fala fictícia será, naturalmente, 
composto por uma seleção de filmes e séries (transcritos de acordo com o código do 
NURC); de outro, o corpus eleito para a investigação da fala real é o banco de dados 
Iboruna, fruto do projeto Amostra Linguística do Interior Paulista. O banco de dados 
Iboruna consiste em dois tipos de material: uma Amostra Censo, composta por 
entrevistas sociolinguisticamente controladas, e uma Amostra de Interação Dialógica, 
composta por amostras de fala gravadas secretamente em situações livres de interação 
social. É a este último tipo de material que se recorre aqui, uma vez que ele constitui 
uma fonte valiosa de diálogos verdadeiramente informais, marcados por 
automonitoramento baixo ou nulo. No que diz respeito ao aparato teórico, esta pesquisa 
busca suporte tanto no funcionalismo quanto na sociolinguística. Das assunções 
funcionalistas, têm especial importância nesta investigação a susceptibilidade da 
gramática às pressões do uso (Givón, 1993), o uso da língua como um meio tanto de 
transferência de informações quanto de gerenciamento de relações (Halliday, 2004; 
Hengeveld e Mackenzie, 2008), e a variação dos segmentos linguísticos quanto a seu 
valor informacional (Chafe, 1980, 1994). Das assunções sociolinguísticas, têm papel 
especial neste trabalho a associação de valores positivos e negativos a determinadas 
formas linguísticas (Labov, 2008), a sensibilidade e adequação dos falantes aos diversos 
contextos de produção linguística (Joos, 1967), e a existência de pressão normativa 
(Scherre, 2008). Quanto a conjecturas iniciais, parte-se à investigação com duas 
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hipóteses. A primeira é a de que truncamentos, isto é, momentos em que os falantes 
decidem abandonar uma construção iniciada para formular uma nova, devem ser 
consideravelmente menos frequentes na fala fictícia do que na fala real. Dito de outro 
modo, supõe-se que a fala fictícia seja caracterizada por uma sequência pouco realista 
de frases estruturalmente “perfeitas”, com começo meio e fim, prontas para serem 

proferidas. A segunda hipótese é a de que a fala fictícia deve ser marcada por um grau 
de explicitude muito maior do que o presente na fala real. Enquanto na conversação real 
a distribuição informacional é guiada pelo que, no julgamento do falante, devem ser as 
necessidades do ouvinte (Chafe, 1994), na conversação da ficção o interesse verdadeiro 
não está em transferir informações ao ouvinte fictício, e sim em transferi-las ao 
espectador, ao público. Com isso, o falante fictício pode ser levado a uma explicitação 
exagerada de informações, isto é, a um nível de explicitude que não seria necessário 
para a compreensão da parte do ouvinte fictício. Caso a hipótese se mostre verdadeira, 
esses serão casos em que o fluxo informacional é direcionado para o espectador, e não 
para o personagem. 
 
Palavras-chave: Funcionalismo. Sociolinguística. Informalidade. Ficção audiovisual. 
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A REALIZAÇÃO DE /R/ EM POSIÇÃO DE CODA SILÁBICA NO 
MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP: TRANSFORMAÇÕES 
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RESUMO: Cidades do interior do estado de São Paulo são, por muitas vezes, vistas 
como áreas cujos habitantes possuem um falar diferente. O rótulo "sotaque caipira" – 
descrito por Amaral (1920) - é, muitas vezes, acompanhado de um estigma negativo, 
principalmente se comparado a sotaques de regiões metropolitas como a capital São 
Paulo. O município de Louveira, localizado a 71 km da cidade de São Paulo, torna-se 
um interessante lugar para pesquisas linguísticas por conta de um cruzamento de 
diferentes variáveis sociais e linguísticas. Emancipada há 51 anos, a cidade foi eleita 
como uma das mais desenvolvidas do país e a mais rica em termos de renda per capita 
recentemente. Tais classificações devem-se a uma política de incentivo fiscal a 
empresas para que se instalassem no município, o que fez com que as características 
interioranas da cidade fossem mudando conforme os avanços econômicos aconteciam 
na região. Muitos migrantes nordestinos se instalaram nas regiões periféricas da cidade 
e muitos condomínios fechados surgiram no centro de Louveira com o passar do tempo. 
A região rural manteve-se afastada destas modificações graças ao Plano Diretor 
elaborado pela prefeitura da cidade - em que há restrições a mudanças em sua região. A 
variável linguística escolhida para observação em Louveira – podendo mostrar 
correlações socioeconômicas - é a realização de /r/ em posição de coda silábica e esta 
escolha justifica-se em dois momentos. Considerando a formação da população 
louveirense, os moradores de Louveira apresentam características linguísticas distintas 
para esta variável; para muitas regiões do Nordeste do Brasil, ela é glotal; para 
moradores da cidade de São Paulo, é uma realização feita de forma alveolar (tepe); para 
moradores do interior do estado, é retroflexa. Estas classificações não são regras e 
apresentam variação, mas podem ser comumente observadas. Outra observação 
realizada é que alguns louveirenses mais jovens, em situações mais formais de 
comunicação (e.g. atendimento ao público), realizam /r/ de forma menos retroflexa, 
como um tepe. Objetiva-se, assim, observar a realização de /r/ em coda silábica de 
falantes louveirenses originários do município. A hipótese levantada é de que uma 
mudança na realização do som consonantal /r/, em posição de coda silábica, esteja em 
curso fazendo com que a forma retroflexa esteja sendo menos utilizada e sendo 
substituída pela forma tepe. A mudança no quadro econômico da cidade afetou seus 
habitantes e sua qualidade de vida. Dentre as faixas socioeconômicas, as mais 
privilegiadas foram as que mais intensamente, ou primeiramente, puderam sentir essa 
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mudança - seja em termos de entretenimento, educação ou empregabilidade. Por este 
motivo, estas seriam – possivelmente - as classes sociais mais suscetíveis à variação. A 
forma tepe poderia, também, ser associada ao crescimento econômico irradiado da 
capital, São Paulo – cidade que possui grande número de empresas que atuam em 
parceria com as empresas instaladas em Louveira. Pode-se pensar na mudança dialetal 
do retroflexo para o tepe – variante frequentemente relacionada ao falar paulistano - 
como uma tentativa do falante de mostrar-se menos associado a um universo “caipira” e 

mais ligado a um cenário urbano. A pesquisa – ainda em andamento - pauta-se em uma 
análise quantitativa, por meio da entrevista sociolinguística laboviana, Labov (2008 
[1972]) e Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1975]), de falantes originários do 
município de Louveira – ou seja, nascidos no município, ou que tenham se tornado 
residentes de Louveira até os cinco anos de idade. Os informantes foram estratificados 
conforme gênero, faixa etária e nível de escolaridade completo. Falantes da região 
central e da região periférica serão observados em entrevistas que versam sobre suas 
vivências em Louveira, suas ocupações e aspirações profissionais e suas opiniões sobre 
o falar louveirense. Dois importantes tópicos são assim levantados na pesquisa: como a 
ocupação dos falantes pode influenciar a variação linguística, levando em consideração 
que a transformação econômica do município é o principal vetor de mudanças 
socioeconômicas, e como a avaliação linguística destes falantes pode influenciar a 
variação também. O contato dialetal - Trudgil (1986) -, também abordado pela Teoria 
da Acomodação - Giles e Powesland (1975) e Coupland (1980 e 1984) -, é referencial 
teórico que, junto à Sociolinguística, auxilia esta pesquisa. Considerando o fluxo de 
pessoas vindas de diferentes localidades, observar o papel do contato nesta comunidade 
poderia justificar a variação dentro de determinado grupo. As observações informais 
feitas até o momento reforçam a hipótese inicial de que falantes mais jovens e de maior 
escolaridade tendem a realizar /r/ como tepe.  Busca-se, nas entrevistas, verificar se há, 
ou não, padrão neste comportamento linguístico.  
 
Palavras-chave: Variação linguística. Retroflexão. Transformações econômicas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



         
 
 
 
 

23 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

INVESTIGANDO O ESTATUTO DA CONCORDÂNCIA VERBAL 
VARIÁVEL COM TU EM BELÉM DO PARÁ 

 
Ricardo Bezerra Sampaio10 

Universidade Estadual de Campinas 
Profa. Dra. Anna Christina Bentes 

Forma e funcionamento das Línguas Naturais 
Sociolinguística/Dialetologia 

 
RESUMO: Delineei como objetivo central deste trabalho (i) determinar a o estatuto de 
concordância verbal variável com o tu em Belém do Pará. Como objetivos específicos, 
pretendo (ii) identificar os grupos de fatores linguísticos e/ou extralinguísticos 
responsáveis pela dita situação de variação, no sentido de (ii) verificar a atuação de uma 
norma (aplicação da regra de concordância como norma X não aplicação da regra de 
concordância como norma). Tendo como referências iniciais os trabalhos de Amaral 
(2000; 2003), Lorengian (1996), Naro e Scherre (1993; 2001; 2010), Labov (2008), 
Schilling-Estes (2005) e Eckert (2005), a pesquisa pretende fazer um recorte sincrônico 
e descritivo da situação de variação destacada. A partir dos trabalhos de Amaral (1999; 
2003) e Lorengian (1996), cujas pesquisas tratam especificamente da concordância 
verbal variável com uso de tu na região sul como um todo (LORENGIAN, 1996) e em 
Pelotas, Rio Grande do Sul (AMARAL, 2000; 2003), pude selecionar uma série de 
grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que os referidos pesquisadores 
consideram relevantes para a compreensão do fenômeno. Após a etapa de trabalho de 
campo, tive condições, confrontando os dados registrados entre falantes belenenses com 
as leituras efetuadas previamente, de refletir sobre o problema de pesquisa de maneira 
sóbria, o que possibilitou a formulação de novas hipóteses assim como o desenho mais 
adequado dos grupos de fatores. Desta feita, os grupos de fatores linguísticos e 
extralinguísticos considerados nesta etapa da pesquisa foram: o grupo de fatores 
morfofonológicos (a saliência fônica, o tempo e modo verbais e a forma de apresentação 
do verbo, se perifrástica ou sintética), o grupo de fatores sintáticos (o paralelismo 
formal no nível clausal e o paralelismo formal no nível discursivo) e o grupo de fatores 
estilístico-discursivos (tópico conversacional e presença do entrevistador – audience 
design); entre os fatores extralinguísticos, considero relevante o nível de instrução 
sobreposto ao exercício de uma função profissional específica e a práticas de linguagem 
também específicas. Elaborei, para cada um desses grupos de fatores, uma série de 
hipóteses, ainda em fase de teste. A metodologia do trabalho se dividiu em duas etapas. 
A primeira diz respeito à execução de trabalho de campo, com o planejamento da 
abordagem aos falantes colaboradores, o que incluiu a delineação dos grupos de 
entrevistados, conforme orientações de Tarallo (1993), assim como a escolha dos 
ambientes em que seria efetuada a coleta de dados. Foram escolhidos dois ambientes 
relacionados a atividades profissionais, a seção regional do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com sede em uma área central de Belém, e a Escola de 
Ensino Fundamental Profa. Maria de Fátima Monteiro Ferreira, localizada em uma área 
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periférica, na região metropolitana de Belém, município de Marituba. Toda esta etapa 
do trabalho metodológico foi registrada em caderno de campo como um exercício 
etnográfico, incluindo a justificativa da escolha dos ambientes, minúcias a respeito não 
somente do padrão de fala dos entrevistados como sobre suas atividades cotidianas e a 
relação dessas atividades com os dados registrados. A segunda parte do trabalho 
metodológico – ainda em andamento – diz respeito ao teste das hipóteses elaboradas 
para cada variável dos grupos de fatores selecionados. No atual estágio da pesquisa, a 
variável selecionada como relevante para a compreensão do funcionamento da variação 
identificada em Belém é de natureza extralinguística; favorece a aplicação da regra de 
concordância com tu o nível de instrução sobreposto a práticas de linguagem específicas 
(produção de textos na modalidade escrita que circulam em ambiente corporativo) e ao 
exercício de uma função profissional. O teste preliminar das hipóteses ligadas aos 
grupos de fatores linguísticos – quais sejam os fonológicos, morfológicos e sintáticos – 
deu a entender que a explicação do fenômeno não se relaciona diretamente a esses três 
âmbitos da língua, mas que há outro aspecto, ainda indeterminado, atuando na dita 
situação de variação que dá preferência à aplicação da regra de concordância, ou seja, 
que organiza em torno de si os aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos – o que 
também demonstra a atuação de uma norma que não corresponde, assumindo o sentido 
laboviano atribuído ao termo, ao vernáculo, mas que está ligada a práticas de 
escolarização.  
 
Palavras-chave: Concordância Verbal Variável. Tu. Variação (sócio)linguística. 
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RESUMO: Este trabalho trata da investigação da língua nas canções populares, do 
ponto de vista fonológico, no início do século XX. A pesquisa tem como objetivo 
averiguar quais processos fonológicos as falas cantadas estão refletindo, a fim de 
investigar processos de variação e mudança e a forma como fenômenos do início do 
século XX se espalham a partir de 1930. Nesse sentido, o período de análise, que vai de 
1900 a 1935, foi escolhido com vistas a apurar o estado da fonologia em relação a 
processos históricos, como a música urbana está refletindo tais acontecimentos. Um 
processo histórico relevante para a análise em pauta foi O Congresso Nacional da 
Língua Cantada, realizado em 1937, que reuniu foneticistas, professores de língua e 
canto, compositores e musicólogos, que tinham por escopo enfrentar o problema da 
descrição da variedade urbana do português brasileiro e eleger uma língua padrão. É 
válido ressaltar, no entanto, que o estabelecimento de normas no Congresso de 1937 não 
acarretou a fixação definitiva da fonética da língua; a principal preocupação era o 
estabelecimento de uma língua-padrão que tinha como finalidade criar uma identidade 
brasileira nas artes da linguagem e do canto (NORMAS, 1938). Para a investigação da 
língua falada nas canções populares, adotamos a Teoria da Variação e da Mudança 
Linguística (LABOV, 2008), perspectiva que toma a língua como objeto de estudo no 
contexto  social  da  comunidade  de fala, prevendo, em seu interior, uma 
heterogeneidade ordenada. Dando continuidade à pesquisa, selecionamos alguns 
fenômenos para investigação: /t/ e /d/ diante de /i/, /r/ em ataque e coda, /s/ em coda, /l/ 
em coda, /e/ e /o/ em posição pretônica e /e/ e /o/ em posição átona final. Tais 
fenômenos foram escolhidos por apresentarem comportamentos distintos de acordo com 
o contexto de análise. Em seguida, iniciamos a seleção das canções populares, o corpus 
da pesquisa. A escolha se deu, principalmente, a partir da apreciação do volume I da 
obra A canção no tempo (2006), livro que reúne as músicas populares de maior sucesso 
da primeira metade do século XX. Após selecionar as músicas de maior destaque de 
cada período, realizamos a coleta dos dados por meio das canções disponíveis no acervo 
musical do Instituto Moreira Salles, que compreende uma vasta quantidade de 
gravações originais de músicas populares. Escolhemos, para a análise, cerca de 
cinquenta canções lançadas entre 1900  e 1935 e definimos um conjunto de músicas (de 
6 a 10) por período. Até o momento, realizamos uma observação parcial dos dados e 
apresentaremos apenas a análise relativa aos fenômenos fonológicos consonantais. 
Diante dos dados obtidos, pudemos observar que a palatalização de /t/ e /d/ diante de /i/ 
era um fenômeno pouco frequente no início do século XX, sendo aos poucos foi 
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introduzido na língua cantada a partir de 1930. Esse fenômeno, que passou a ser aceito 
como norma no Congresso de 1937, está presente até os dias atuais em grande parte dos 
dialetos do Brasil, com exceção, principalmente, dos dialetos nordestinos. Outros 
fenômenos a serem destacados são o /r/ em ataque e o /r/ em coda. Na posição de ataque 
havia uma predominância de vibrantes múltiplas, sendo que, por volta de 1930, 
ocorrências posteriores, como a realização glotal e a velar se tornaram mais frequentes. 
Em posição de coda, há muita variação do /r/ em todos os períodos analisados, fator que 
dificulta o estabelecimento de um padrão, ainda que seja possível observar a tendência 
da realização da vibrante múltipla e do tepe, em verbos, até o final de 1920, e uma 
tendência de ocorrências posteriores e de cancelamento a partir de 1930. Realizações 
posteriores foram estabelecidas como padrão pelo congresso quando o /r/ for anterior a 
outra consoante no meio de palavra. Quanto ao /l/ em coda, até o momento, os dados 
revelam que a pronúncia vocalizada, pouco comum no início do século XX, foi se 
instalando gradualmente a partir de 1925, em contraste ao que propunha o Congresso de 
1937, que valorizava ocorrências laterais e velares em detrimento de ocorrências 
vocalizadas. Já o /s/ em coda, fenômeno que assim como /r/ em coda apresenta bastante 
variação, revela predominantemente realizações alveolares, com exceção de algumas 
canções interpretadas por músicos cariocas. O fenômeno da palatalização do /s/ foi 
vetado no congresso de 1937 na língua cantada. A partir da análise parcial empreendida, 
foi possível perceber que alguns fenômenos fonológicos que foram introduzidos na 
língua por volta de 1930 continuam vivos em grande parte dos dialetos brasileiros, 
como a palatalização do /t/ e /d/ diante de /i/, a realização posterior do /r/ em coda e a 
vocalização do /l/ em coda, por exemplo 
 
Palavras-chave: Língua Cantada. Processos Históricos. Mudança Linguística. 
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RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é descrever alguns aspectos da fonologia 
segmental do Mehinaku, uma língua indígena da família linguística Arawak ou Aruák, 
falada no parque indígena do Xingu. Estima-se que, atualmente, esta língua seja falada 
por aproximadamente 250 pessoas, que habitam a região do rio Kurisevo, no estado do 
Mato Grosso, Brasil. A população com a qual se trabalha nesta pesquisa distribui-se em 
duas aldeias, são elas: Uyaipiyuku, conduzida pelo cacique Yumui Mehinaku, e 
Utawana, dirigida pelo cacique Yahati Mehinaku. Pretendemos, neste trabalho, 
apresentar a distribuição dos fonemas vocálicos e consonantais da língua, bem como 
descrever os processos morfofonológicos de palatalização dos segmentos oclusivos /p/, 
/k/; nasais /m/, /n/ e a africação de /t/ em /ts/. Ademais, ainda pretendemos apresentar 
uma descrição do padrão silábico da língua e do processo de nasalização das vogais em 
Mehinaku. Pela análise preliminar dos dados coletados da língua, foi possível identificar 
treze fonemas consonantais em Mehinaku, que contrastam em sete pontos de 
articulação: a distinção entre as oclusivas se dá nos pontos bilabial /p/, alveolar /t/ e 
velar /k/; as africadas nos pontos alveolar /ts/ e pós-alveolar /tʃ/; as fricativas nos pontos 

retroflexo /ʂ/ e glotal /h/; as nasais nos pontos bilabial /m/ e alveolar /n/ e as 
aproximantes, por seu turno, diferenciam-se pelos pontos bilabial /w/ e palatal /j/. As 
líquidas opõem-se pelos modos lateral /l/ e tepe /ɾ/, respectivamente, tal como havia 

proposto Corbera Mori (2008). No que tange às vogais, foi possível identificar cinco 
vogais orais como fonemas, são elas: as altas /i/, /ɨ/ e /u/; a média /e/ e a baixa /a/. 

Embora se encontrem também vogais foneticamente nasalizadas, elas são interpretadas, 
neste trabalho, como o resultado do espalhamento do traço nasal de uma consoante 
nasal sem ponto de articulação, pois essa consoante não estaria sendo licenciada para 
ocupar a posição da coda dentro do Padrão Silábico da língua. Nesse sentido, assume-se 
que, em Mehinaku, existem fonologicamente apenas cinco vogais orais e suas 
correspondentes nasalizadas são derivadas via espalhamento do traço da consoante 
nasal. Essa interpretação se diferencia daquela assumida por Silva (1990), que 
reconhece cinco vogais orais e cinco nasais como fonemas, a saber: /i, e, u, o, a/ vs. /ĩ, ẽ, 

ũ, õ ã/, respectivamente. No que se refere ao padrão silábico, a língua Mehinaku exige a 
configuração (C)V, no qual o núcleo silábico é obrigatoriamente preenchido por uma 
vogal, enquanto o preenchimento do ataque é opcional e a coda nunca é preenchida. 
Corbera Mori (2008) afirma que o ataque da sílaba, em posição inicial absoluta e interna 
à palavra, é coberto pelas consoantes oclusivas /p, t, k/, as africadas e fricativas /ʦ, ʧ, ʂ, 

h/, as nasais /m, n/, a lateral /l/ e as aproximantes /w, j/. O tepe /ɾ/ apenas ocorre no 
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Ataque da sílaba interna da palavra, mas não em Ataque da sílaba inicial absoluta de 
palavra. Os dados analisados até o presente momento parecem concordar com o autor, 
embora novas elicitações de dados ainda sejam necessárias para confirmar esta questão. 
No que tange aos processos morfofonêmicos de palatização das consoantes oclusivas /p, 
k/, as nasais /m, n/ e a aproximante /w/ e a africação da obstruinte coronal /t/, foi 
possível perceber que esses dois processos se dão quando tais segmentos ocupam o 
Ataque em posição inicial da palavra, sendo precedidos pelo prefixo marcador de 
segunda pessoa cuja estrutura CV contém a vogal coronal /i/. Finalmente, os elementos 
alvos da nasalização são as vogais. Ela não apenas se projeta sobre uma vogal, mas 
também se espalha por uma sequência de vogais até encontrar um segmento opaco que 
seja fronteira à propagação da nasalidade. Operam como segmentos opacos as 
consoantes oclusivas /p, t, k/, as africadas /ʦ, ʧ/, a fricativa /ʂ/, as nasais /m, n/ e as 
líquidas /l, ɾ/. As aproximantes /w, j/ e a fricativa /h/, ao contrário, são transparentes ao 

espalhamento. 
  
Palavras-chave: Língua Mehinaku. Fonologia Segmental. Línguas Indígenas.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é dar conta da distribuição complementar de dois 
morfemas responsáveis pelo processo de aumento de valência verbal, conhecido como 
causatividade, em Shanenawa. Este é o homônimo da língua falada pelo povo 
Shanenawa, cuja filiação linguística está relacionada à família Pano, nome comum a um 
conjunto de mais ou menos 30 línguas faladas na América do Sul, especificamente, nos 
territórios de Bolívia, Brasil e Peru (LOOS, 1999; RIBEIRO, 2006; FLECK, 2013). 
Atualmente, há um total de 40.000 falantes de línguas Pano, dos quais 8.657 estão no 
Brasil (IBGE, 2010: 139).  Neste sentido, os Shanenawa estão localizados na Amazônia, 
especificamente no município de Feijó, no estado do Acre. Há a estimativa de que 
existiam 356 indivíduos pertencentes a essa etnia, em 2002 (FUNAI), dos quais não se 
sabe exatamente quantos são falantes. Em 2010, segundo o IBGE (2002: 156), o 
número era de 547 (265 homens; 282 mulheres). Com respeito a sua tipologia, o 
Shanenawa é uma língua predominantemente aglutinante, com preferência à sufixação; 
os casos de prefixação são morfemas de partes do corpo, que funcionam com função 
obliqua. À marcação de suas relações gramaticais, subjaz um sistema ergativo-
absolutivo em todos os nomes e 3° pessoa, singular ou plural, e nos pronomes de 1° e 2° 
pessoa há uma cisão para o caso nominativo-acusativo (CÂNDIDO, 2004, p.125-132). 
Ademais, a ordem preferencial de constituintes é SOV. Em continuidade, e como já 
mencionado, o fenômeno aqui analisado é a causatividade, concebida, em geral, como 
um dos processos morfológicos derivacionais responsáveis pelo aumento da valência do 
verbo (DIXON 2000; CREISSELS 2006; SHIBATANI 1976). Desse modo, quando 
uma língua dispõe de um meio morfológico de realização da causatividade, e, quando 
da sua realização, os argumentos das construções base são rearranjados para 
“acomodar” um novo argumento introduzido, o causer. Com isso, numa oração com 
verbo intransitivo, o argumento Sujeito (S) original, embora nem sempre, é marcado 
como argumento Objeto (O) na causativizada e o novo argumento introduzido recebe a 
marca de argumento Agente (A). Quando o processo se dá em construções com verbos 
transitivos, o A original, às vezes, recebe a marca de O, em outras, mantém sua marca 
como A, assim como o O original, ou, por vezes, é marcado como Obliquo (Obl). Isso 
dito, o idioma Shanenawa tem dois morfemas, {-ma} e {-wa} que, quando anexados ao 
verbo, derivam uma construção causativa - além da construção lexical com o verbo wa- 
‘fazer’, que é cognato do último. Para dar conta da distribuição complementar dos 
morfemas causativos, Cândido (2004) sugere duas propostas: (i) {-wa} se gramaticaliza 
e, então, é afixado a verbos; (ii) {-wa} é uma alomorfe de {-ma}, considerando-se a 
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semelhança fonética do primeiro segmento, [w] e [m]. Diferentemente, Santos e 
Cândido (2015) sugerem que {-wa} não seria um alomorfe de {-ma}, mas sim um 
transitivizador pouco produtivo na língua. Além disso, para estes autores, {-wa} se 
afixaria a verbos intransitivos, em que o S original mantém suas propriedades na oração 
causativa derivada. Dada as diferentes propostas a que chegam essas análises para essa 
distribuição, é premente uma maior discussão da causatividade nessa língua. Também, 
essa discussão mais ampla vai de encontro aos objetivos de um projeto maior, intitulado 
Aspectos tipológico-funcionais da causatividade em um grupo de línguas Pano. Esse 
projeto pretende (i) descrever os padrões morfológicos e sintáticos da causatividade em 
um grupo de línguas Pano; e (ii) estabelecer os padrões sintáticos e semânticos que 
mostram a relação entre os papéis semânticos (Agente, Paciente, Instrumental etc.) em 
construções causativas. Dito isso, a proposta apresentada neste trabalho, diferentemente 
das demais, propõe que a ocorrência dos dois morfemas causativos é condicionada por 
fatores semânticos relacionados ao causer e ao causee. Assim, quando {-ma} ocorre, 
sufixado ao verbo principal, se intransitivo, o S original se comporta semanticamente 
como A, na sentença que agora é transitiva. Quando anexado a um verbo transitivo, sua 
função sintático-semântica se mantém. Por outro lado, na ocorrência de {-wa}, anexado 
a um verbo intransitivo, o S original se comporta semanticamente como O.  
 
Palavras-chave: Família Pano. Sintaxe. Semântica. Causatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



         
 
 
 
 

32 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

ESTUDO COMPARATIVO DOS DIALETOS DA LÍNGUA  
TUPI-KAGWAHIVA (RO e AM) 

 
Osmar Marçoli14 

Universidade Estadual de Campinas/IEL 
Orientador: Prof. Dr. Wilmar da Rocha D´Angelis 

Forma e Funcionamento das Línguas Naturais 
 Línguas Indígenas/Africanas 

 
RESUMO: O levantamento comparativo dos dialetos da língua Tupi-Kagwahiva 
(família Tupi-Guarani) pretende documentar e comparar essa língua entre seus falantes, 
como também contribuir para a teoria linguística. Os povos de língua Kagwahiva estão 
reduzidos em torno de 1.500 pessoas, sabendo que, num passado recente, essa 
população poderia ser multiplicada pelo menos em dez vezes ou mais. Este trabalho é 
um estudo de corte qualitativo, baseado na coleta de dados, por meio de gravações, com 
falantes de dialetos da língua Tupi-Kagwahiva em suas próprias aldeias, e se destina a 
traçar um mapa das relações entre os distintos dialetos, a partir de pesquisa que 
investiga a fonologia e o léxico destes (projeto de pesquisa submetido em Recepção e 
Validação Documental, processo 5404 - Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp). O 
que se constata na maioria dos povos indígenas é a ascensão da língua portuguesa em 
detrimento da língua materna. Assim sendo, a pesquisa aqui proposta visa contribuir 
para uma avaliação das relações internas ao conjunto de dialetos que compõem a língua 
Tupi-Kagwahiva por meio de comparação entre os respectivos sistemas fonológicos e 
seu funcionamento em cada dialeto. Ao descrever e explicar os fatos linguísticos da 
língua Tupi-Kagwahiva a partir de um estudo sistemático, a presente pesquisa também 
visará a construção de um léxico bilíngue extenso, que será utilizado futuramente em 
sala de aula pelos próprios professores indígenas, tanto como fonte de registro desta 
língua como também de pesquisa, fazendo-se necessária para qualquer estratégia de 
manutenção e continuidade da cultura e da língua desses povos. O levantamento 
comparativo fonológico e lexical dos dialetos da língua Tupi-Kagwahiva será 
constituído de raízes nominais e verbais da língua. A metodologia que sustentará esta 
investigação será baseada na pesquisa bibliográfica e no trabalho de campo por meio da 
pesquisa colaborativa.  Os dados serão coletados de maneira sistemática, a partir de 
visitas periódicas nas aldeias Trincheira (povo Amondawa), Alto Jaru (povo Jupa’u - 
Uru Eu Wau Wau), Karipuna (povo Karipuna de Rondônia), Traíra (povo Parintintin), 
Ju´i (povo Jiahui), Campinho (povo Tenharim) e Juma (povo Juma). Serão realizadas 
coletas de dados em todos os dialetos mencionados, consistindo de listas lexicais 
(organizadas por campos semânticos), de sintagmas nominais de diferentes tipos (com 
posse pronominal, em composição atributiva, em relação genitiva, etc.) e de pequenas 
orações independentes. Esse levantamento estará orientado a permitir a avaliação das 
análises fonológicas existentes, realizando um confronto dos trabalhos conhecidos com 
os dados de trabalho de campo, à luz da perspectiva funcionalista da Escola de Praga 
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(TRUBETZKOY [1939] 1969; JAKOBSON [1931] 2008; [1958] 2008) e dos estudos 
mais recentes sobre fonologia histórica das línguas Tupi, entre os quais, Rodrigues 
(2005; 2007). É considerado também no percurso desta pesquisa a detecção de 
distinções dialetais na “pronúncia” dos termos nativos, de modo que seja possível 

verificar a existência de diferenças nos sistemas fonológicos ou nas regras de sua 
implementação fonética em diferentes dialetos. Como objetivo geral, pretende-se 
discutir e esclarecer as relações internas entre os dialetos que compõem a língua Tupi-
Kagwahiva, por meio do confronto entre os respectivos sistemas fonológicos e de seu 
funcionamento, bem como de uma investigação lexical comparativa. Os objetivos 
específicos compreendem: I) Realizar uma revisão bibliográfica dos materiais já 
produzidos sobre a língua Tupi-Kagwahiva, no que se refere ao componente fonológico 
e distinções dialetais; II) Organizar e sistematizar um léxico comparado, de 700 a 1.000 
palavras, entre os povos Amondawa, Jupa’u (Uru Eu Wau Wau), Tenharim, Parintintin, 

Jiahui, Juma, e com o único remanescente do povo Kagwahiva do rio Capivari; III) 
Fornecer subsídios para a produção de material didático pedagógico para as escolas 
indígenas nas aldeias destes povos onde foram colhidas as informações para a 
elaboração desta proposta de mestrado. Ademais, tornar-se-á imprescindível nesta 
pesquisa adentrar nos estudos da Linguística Histórica ou Histórico-Comparativa, por se 
tratar especificamente da comparação entre dialetos destes povos, como também de seus 
específicos históricos de vida (pré e pós contato com a sociedade nacional). 

 
Palavras-chave: Línguas Indígenas. Linguística. Tupi-Kagwahiva. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo construir reflexões sobre as relações 
conflituosas entre diferentes grupos étnicos e a sociedade não-indígena no baixo 
Tapajós quanto à autoidentificação e a língua indígena.  Os estudos de línguas indígenas 
no Brasil abrangem diversos aspectos da pesquisa linguística e, apesar dos recentes 
avanços, certas áreas deste campo de conhecimento ainda têm produção tímida sobre e 
nessas línguas. Recentemente, a análise de outros aspectos adentra a pesquisa de línguas 
indígenas, colocando em jogo questões como o sujeito índio e a sua relação com a 
língua.  Apresentamos este trabalho, também, com o intuito de aprofundar as discussões 
sobre processos de autoidentificação e língua indígena, principalmente quando seu 
pertencimento étnico é contestado pela sociedade não-indígena e também pelos seus 
pares. Imbuídos nessa reafirmação identitária, os povos indígenas dialogam e negociam 
com essas “amarras” impostas pela sociedade nacional, pois mesmo que utilizem um 
construto hegemônico, a saber, a língua, este conceito parte de um processo de 
apropriação e ressignificação por parte dos indígenas. Os indígenas do Baixo Tapajós se 
autoidentificam como pertencentes às etnias Borari, Arapium, Maytapu, Tapajó, Tupaiú, 
Tupinambá, Cara-Preta, Arara Vermelha e Munduruku, e ocupam uma parte do oeste 
paraense. Essas comunidades classificadas, até então, como caboclas, reivindicam seu 
reconhecimento legal como indígenas. Os indígenas do baixo Tapajós vivem uma 
situação de negação de seu pertencimento étnico, e um dos traços colocados à prova é o 
fato de não falarem nenhuma língua indígena. Essa negação tem se acentuado em alguns 
espaços institucionais, como a Universidade Federal do Oeste do Pará, com o convívio 
de etnias monolíngues em português com etnias bilíngues. Uma das motivações 
percebidas diz respeito à sobreposição de concepções linguísticas que expressam a 
necessidade de existência de uma língua indígena para que, de fato, os sujeitos sejam 
reconhecidos como índios diante da sociedade não-indígena e, também, diante de seus 
pares. Trata-se de relações conflituosas nas quais o conceito “língua indígena”, 

enquanto símbolo de etnicidade, tem feito parte de práticas de opressão e de negação de 
identidade.  Podemos entender que a mesma sociedade que subjugou, e sob a 
colonialidade do poder/saber, “roubou” as línguas indígenas de tantos povos indígenas, 

agora exige deles o conhecimento dessas línguas como prova de sua identidade étnica. 
A problemática da não existência de uma/s língua/s indígena/s ancestral/is entre os 
indígenas do Baixo Tapajós tem se tornado uma das motivações de contestação de seu 
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pertencimento étnico, tanto da sociedade não-indígena quanto de outras etnias. Diante 
do silenciamento que viveram e agora, pela tentativa de negação de suas identidades 
étnicas, o “embate” existente entre indígenas, sociedade não-indígena e até mesmo entre 
seus pares se acirra em torno das concepções que relacionam língua e identidade. As 
análises se guiam pelos pressupostos dos estudos pós-coloniais e do Grupo 
Modernidade/colonialidade, que além de outras questões, contribui com reflexões sobre 
as noções de língua e regimes metadiscursivos, e sobre o “papel da colonialidade do 

poder/saber na produção epistêmica da linguagem”. Um aspecto que consideramos 

fundamental para nossa problematização reside em compreender que as línguas e as 
sociedades são resultados/produtos das interações construídas por meio de práticas. 
Língua e cultura não produzem sujeitos, ao contrário disso, são produzidas por eles. A 
análise buscará ampliar a discussão sobre as exigências de comprovação de 
pertencimento étnico por meio da língua indígena, e a ação da colonialidade do 
poder/saber na subalternização das identidades e línguas indígenas. Previamente, tal 
problemática nos mostra que mesmo que se tenha vencido a colonização, a 
colonialidade ainda continua a impregnar as práticas e a oprimir as sociedades não-
ocidentais, manifesta desde dispositivos legais às práticas preconceituosas e 
discriminadoras dos corpos indígenas. Assim, dentro da perspectiva da colonialidade do 
poder, entendemos que a ideologia colonial sempre esteve atrelada de forma sangrenta e 
inescrupulosa à eliminação das diferenças. Isso é um fato incontestável, não só pela 
subalternização das pessoas, mas também pelo extermínio delas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Autoidentificação. Língua indígena. Concepções de língua. 
Colonialidade. 
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RESUMO: Neste trabalho, perseguimos o objetivo de estudar o sistema fonológico de 
trinta línguas que compõem nossa amostra linguística, estas pertencentes à família 
Arawak. Buscamos encontrar regularidades, bem como assimetrias dentre os sistemas 
linguísticos das línguas de nossa amostra a partir da análise dos dados sobre a fonologia 
das línguas descritas nas gramáticas existentes. Nossa análise, portanto, tem como 
propósito versar sobre o comportamento dos segmentos vocálicos e consonantais, suas 
disposições nos inventários das línguas e, igualmente, verificar a manifestação dos 
processos fonológicos mais recorrentes. Pretendemos analisar a fonologia destas línguas 
numa perspectiva tipológica. Croft (2002) postula três definições da abordagem 
tipológica, a saber: (i) Tipologia Classificatória: pautada na identificação de “tipos” 

linguísticos e o agrupamento das línguas segundo eles; (ii) Generalização Tipológica: 
centrada na postulação de universais e implicacionais linguísticos por meio da 
observação do que é possível na linguagem humana;  e (iii) Tipologia Funcional: 
projetada a conferir os padrões estruturais das línguas em consideração ao real uso da 
língua. Os estudos tipológicos, cujo foco está na comparação sistemática de línguas, 
inegavelmente se inserem na literatura linguística com os estudos de Trubetzkoy ( 1960 

[1939] ), posteriormente por  Hockett (1955), mas popularizaram-se principalmente a 
partir de Greenberg (1966). Outros estudos sobre essa temática foram apresentados por 
Maddieson (1980), Lass (1984), Ladefoged & Maddieson (1986), dentre outros 
pesquisadores. Como metodologia de pesquisa, para obtermos dados, pretendemos 
analisar as gramáticas existentes, publicadas no Brasil e fora do país, disponíveis em 
formato impresso ou PDF. Pretendemos realizar, como objetivo geral dessa pesquisa,  
uma análise tipológica dos sistemas fonológicos das línguas da família Arawak e, assim, 
apresentar um ordenamento ou sistematização de características que compõem os 
sistemas linguísticos das línguas de nossa amostra. Especificando melhor nossos 
objetivos, almejamos, também, agrupar as línguas segundo suas características, 
estabelecer oposições entre os segmentos consonantais e vocálicos, propor 
generalizações em torno dos processos fonológicos, tal como, verificar o padrão silábico 
predominante. A execução desta pesquisa se justifica, primeiramente, pela necessidade 
de entender como, sistematicamente, se comportam os sistemas fonológicos dentro de 
uma família. Em segundo lugar, cremos que com nossa análise, contribuiremos para a 
apreciação tipológica do nível fonológico no estudo de línguas indígenas, uma vez que é 
imprescindível a realização de estudos que se debruçam sobre a forma e funcionamento 
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das línguas naturais para a ciência da linguagem. Exibimos, em síntese, um panorama 
acerca do inventário fonológico das línguas alvo de nossa análise fruto de resultados 
parciais. Os fones consonantais se distinguem por características articulatórias de ponto, 
modo e, também, por vozeamento e características articulatórias. Observamos que as 
línguas apresentam os seguintes modos de articulação: oclusiva- nasal-africada-
fricativa-aproximante-vibrante-semivogal-líquida-glide. A maneira utilizada para 
apresentar os modos de articulação recorrentes trata-se de uma proposta de hierarquia de 
ocorrência, ou seja, quanto mais à esquerda, mais as línguas têm seus fonemas dispostos 
nesses modos. O mesmo fazemos com os pontos em que os segmentos são articulados, a 
saber: bilabial-alveolar-palatal-glotal-velar-palatal-pós-alveolar. A ordem em que 
apresentamos os pontos também exibe uma hierarquia de ocorrência. No que diz 
respeito às vogais, no inventário das línguas, podemos encontrar uma quantidade que 
varia de três a sete vogais. Estas se distinguem em orais, nasais e alongadas. Pudemos 
observar nas línguas alvo de nossa análise que as vogais orais possuem suas 
contrapartes nasais e, da mesma forma, as correspondentes alongadas. Com base nesses 
dados linguísticos, podemos verificar nas línguas Arawak o que já foi atestado por 
diversos autores que, segundo uma perspectiva de marca, a nasalidade das vogais seria 
marcada em comparação com as vogais orais que seriam não-marcadas. Esses dados 
também sustentam o implicacional já postulado na historiografia linguística de que 
presença de vogais orais implica a ocorrência de vogais nasais ou o contrário. Ainda 
segundo o autor mencionado, a ocorrência de vogais em uma língua implica postular a 
existência de pelo menos uma consoante nasal no inventário dessa língua. No que 
concerne à quantidade de segmentos consonantais, pudemos observar que as línguas 
apresentam, em média, 20 fonemas. Além desse breve panorama, listamos os processos 
fonológicos mais recorrentes, são eles: nasalização, palatalização, harmonia vocálica e 
nasal, apagamento, alongamento, dentre outros que pretendemos compreender melhor. 
Vale ressaltar que o que apresentamos é apenas uma síntese do inventário fonológico 
das línguas supracitadas e que há muitos sobre o sistema fonológico dessas línguas a ser 
analisados. 
 
Palavras-chave: Família Arawak. Sistemas Fonológicos. Línguas Indígenas. Tipologia 
Linguística. 
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RESUMO: O principal objetivo deste trabalho é investigar a diacronia da concordância 
nas construções-Q do português brasileiro, a saber as orações relativas, as 
interrogativas, as exclamativas e as pseudoclivadas, à luz da abordagem multissistêmica 
(CASTILHO, 2009; 2010). Consideramos que estudar o fenômeno da concordância no 
português do Brasil segundo a abordagem multissistêmica representa, sem dúvidas, um 
desafio teórico e, principalmente, uma necessidade para os estudos linguísticos da 
contemporaneidade, os quais buscam contemplar a atuação de todos os sistemas que 
integram a língua, agregando novos argumentos a este tema. Segundo essa abordagem, 
a mudança linguística ocorre não por acaso, mas regida por um dispositivo 
sociocognitivo, destacando que a instauração de um novo panorama se refere ao fato de 
que novas formas são essenciais às próprias mudanças cognitivas e comunicacionais do 
falante. Para Castilho et al. (no prelo), a concordância é a recursão de traços 
morfológicos entre dois ou mais termos, em que não há uma relação de dependência, o 
que resulta em três tipos de concordância: (1) concordância plena (CP), em que os 
termos X e Y compartilham traços gramaticais; (2) concordância por reanálise (CR), em 
que X expressa traços de um constituinte periférico Y, reanalisado como nuclear; e (3) 
concordância zero (CØ), em que desaparece a recursão de traços entre os termos X e Y, 
concentrando-se em apenas um deles a expressão de pessoa, gênero e número. Os dados 
analisados foram coletados em documentos impressos e manuscritos (anúncios e cartas 
particulares) dos séculos XVIII, XIX e XX, provenientes do corpus mínimo do Projeto 
Para a História do Português Brasileiro (PHPB), em amostras de fala dos séculos XX e 
XXI, oriundas do Projeto Norma Urbana Culta (Nurc) e do banco de dados Iboruna, e 
em amostras de dados da rede social Twitter, referentes ao período de 2006 a 2016. Os 
dados foram classificados segundo o tipo de construção e segundo o tipo de relação de 
concordância, tendo sido descritos de acordo com suas características sintáticas e 
semânticas, a fim de estabelecer uma relação entre tipo de estrutura e tipo de relação de 
concordância. Os resultados mostram que, além das relações de concordância 
estabelecidas nas construções-Q prototípicas, como entre o sujeito da oração principal e 
o verbo da oração relativa, há a instauração de novas relações de concordância, 
especificamente no que se refere a formas tipicamente invariáveis. Nesse sentido, às 
palavras invariáveis terminadas em vogal, por exemplo, pode ser acrescentado um 
morfema {-s} indicador de número. Além disso, as palavras invariáveis passam a 
modificar o seu escopo, adicionando uma marca de número a ele. O fenômeno da 
concordância com formas tipicamente invariáveis aponta para uma mudança motivada 
tanto pela morfologia dessas classes quanto pela analogia ou reanálise com outras 
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classes de palavras. As palavras-Q invariáveis, como “que”, podem exibir o morfema {-
s} plural em contextos em que se estabelece uma combinação de número com o seu 
escopo. No corpus investigado, foram encontradas construções desse tipo desde o 
século XIX, em que se verifica uma analogia com “os/as quais”, quando em função de 
pronome relativo, como neste exemplo de carta do Rio de Janeiro: “contra as 
arbitrariedades praticadas pelo Senhor Feijó | como ministro da Justiça he que nos 
endereçamos arguições; arbitrariedades das ques o nosso correspondente jamais poderá 
victoriosamente justifica-lo”. Ainda, quando “ques” aparece em função de pronome 
interrogativo ou exclamativo, verifica-se que seu uso é análogo ao dos Especificadores, 
os quais marcam número na primeira posição do sintagma. O uso de “ques” (grafada 
também como “quês”) é muito produtivo em dados da rede social, principalmente em 
construções-Q exclamativas, como em “Nossa quês menina linda na festa do Hudson” 

(CP), e em “e eu picando e nooossa ques tomate diferente que marca é essa” (CØ). 
Neste trabalho, verificamos que, ao mesmo tempo em que um termo de uma 
determinada estrutura perde a flexão, outros termos passam a adquirir flexão em outros 
contextos, e que a instauração de novas relações de concordância é um ponto bastante 
complexo a ser investigado. 
 

Palavras-chave: Concordância. Construções-Q. Abordagem Multissistêmica. 
Linguística Histórica. 
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A GÊNESE DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: O MANUSCRITO 
 

Camila Téo da Silva
18 

Universidade de São Paulo 
Prof. Dr. Marcelo Módolo 

Forma e Funcionamento das Línguas Naturais  
Crítica Textual 

 
RESUMO: O educador, pedagogo e filósofo brasileiro, Paulo Reglus Neves Freire 

deixou obra extensa, na área da educação popular. Sua didática fundamentava-se na 

crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática 

progressista e dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada 

educação bancária, tecnicista e alienante. Foi autor, entre muitos, de Pedagogia do 

oprimido, livro que propõe um método de alfabetização inovador para o período, que se 

diferenciou do "vanguardismo" dos intelectuais de esquerda tradicionais e sempre 

defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo 

de ser realmente democrático. O manuscrito por mim estudado e editado foi redigido 

durante seu exílio no Chile (1964-1969). Escrito com tinta azul e contendo 220 fólios 

(divididos pelo autor em quatro capítulos), o texto serviu, muito provavelmente, como 

fonte para as duas primeiras edições do livro, lançadas em inglês pela Herder & Herder 

(Nova Iorque - 1970) e também em espanhol pela Tierra Nueva (Montevidéu – 1970). 

Curiosamente, a primeira edição brasileira dessa obra sairia somente alguns anos mais 

tarde, em 1974, quando Fernando Gasparian, editor da Paz e Terra, conseguiu publicá-la 

no Rio de Janeiro. O texto publicado pela Paz e Terra apresenta diferenças significativas 

do manuscrito que ora edito. Por meio de uma edição semidiplomática de fac-símile 

inédito de manuscrito da Pedagogia do oprimido de Paulo Freire, pretendo analisar o 

processo criativo desse texto, ao fazer um levantamento quantitativo e qualitativo de 

suas alterações textuais. As rasuras ou refacções textuais apontam para pontos cruciais 

da concepção textual, evidenciando as escolhas de Freire de acordo com o contexto e o 

estilo (epistolar) que imprimiu em toda sua obra. Para a realização dessa pesquisa utilizo 

recursos externos aos manuscritos, para uma apropriação da exogênese do texto a ser 

analisado, ou seja, a busca de todos os elementos determinantes para o surgimento da 

obra e suas posteriores alterações, tais como: entrevistas com professores e 

pesquisadores que conviveram com Paulo Freire e tiveram até mesmo a oportunidade de 

escrever com ele algumas obras, como Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães, e com 

alguns amigos e familiares de Paulo Freire, como o filho mais novo, Lutgardes Costa 

Freire, biografias, correspondências, textos de outros autores sobre a obra aqui 

analisada. A reunião e análise desses elementos externos ao texto são fundamentais para 

remontar o universo histórico discursivo da obra, reunindo discussões prévias e 

posteriores, que elucidaram as escolhas do autor. Também será utilizado o livro 

Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido (Freire, 1995), 

uma espécie de ensaio no qual o autor se dedica a repassar um pouco da história dessa 

obra, partindo da criação do manuscrito até o seu amadurecimento, fazendo uma análise 
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mais aprofundada daquilo que escreveu anos antes. Reitero que o manuscrito em análise 

foi editado semidiplomaticamente, optando por uma transcrição conservadora, com o 

objetivo de manter o máximo possível do texto original. Uma colagem preliminar, 

mostrar que o texto do manuscrito possui cerca de 100 lugares críticos (divergências) 

quando comparado à 15ª edição e a 17º edição, etc. Com essa preparação prévia foi 

factível levantar as refacções textuais, obtendo assim os recursos intratextuais, ou seja, 

aqueles podem ser encontrados no texto, tais como: rasuras, escolhas do tempo verbal, 

adaptações, alterações textuais outras, que serão analisados com o auxílio dos recursos 

extratextuais (o livro já citado, entrevistas e outros materiais colhidos ao longo da 

pesquisa) com o intuito de remontar os “rastros” genéticos deixados pelo autor 

(SALLES, 2008: 25). Dessa forma, pretendo mostrar a gênese textual dessa obra, a 

partir da edição filológica desse manuscrito, ainda não conhecido em caracteres 

redondos, em formato de livro. 
 
Palavras-chave: Crítica Textual. Paulo Freire. Pedagogia do oprimido.  
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PROCESSOS NEOLÓGICOS NA LINGUAGEM HOMOSSEXUAL 
 

Gustavo Ribeiro Lourenço19 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Vanessa Hagemeyer Burgo 
Forma e funcionamento das Línguas Naturais  

Lexicologia/Lexicografia 
 
RESUMO: O presente trabalho trata dos processos intralinguísticos mais recorrentes na 
linguagem homossexual, tendo como foco a classificação neológica das palavras 
incorporadas à linguagem do grupo. Ao considerar o panorama dos estudos voltados 
para a língua portuguesa, constatamos que determinados grupos sociais carregam uma 
peculiaridade em seu código linguístico. Grupos como homossexuais, skinheads e 
surfistas, por exemplo, trazem características próprias no que se refere à linguagem. 
Esse código linguístico diferenciado também é responsável pela transmissão de uma 
cultura e a criação de uma identidade social específica de seus falantes. Sabe-se que 
todas as línguas vivas estão continuamente renovando seu acervo lexical, pois o léxico é 
um sistema aberto e em constante expansão (BIDERMAN, 2001). O português, assim 
como as demais línguas, tem utilizado vários recursos para formar novas palavras e, 
nesse sentido, acreditamos que as criações neológicas homossexuais atuam de maneira 
relevante nesse segmento e, por isso, se justifica a realização deste trabalho. De acordo 
com a autora, um sistema lexical só se cristaliza quando a língua morre. Alves (2004) 
salienta que os neologismos podem ser formados por mecanismos oriundos da própria 
língua, os processos autóctones, ou por itens léxicos provenientes de outros sistemas 
linguísticos. Enquanto algumas palavras deixam de ser utilizadas e tornam-se arcaicas, 
uma grande quantidade de unidades lexicais é criada pelos falantes de uma comunidade 
linguística.  Dessa forma, os estudos de neologismos servem para tentarmos entender 
essas mudanças que ocorrem dentro da estrutura da língua. Para Correia e Almeida 
(2012) “a neologia traduz a capacidade natural de renovação do léxico de uma língua 

pela criação e incorporação de unidades novas...”. (p. 7). Nesse sentido, essa capacidade 
de renovação/criação pode ser oriunda de grupos específicos, situações do cotidiano, 
ambientes de trabalho e até elementos importados de outros sistemas linguísticos.  
Assim, neste trabalho, são analisados os neologismos formados por motivação 
intralinguística na linguagem homossexual: derivação, composição, reduplicação, 
formação de siglas, truncamento, transposição semântica, empréstimo ou decalque. 
Sabemos que no Brasil vem crescendo o número de trabalhos voltados aos estudos da 
fala. Os trabalhos sobre o léxico enriquecem o conhecimento dos falantes nativos sobre 
sua própria língua, o que, indubitavelmente, contribui para a ciência da linguagem. Com 
a descrição das palavras específicas dessa parte do léxico da língua portuguesa, 
podemos entender a cosmovisão do grupo homossexual, grupo alvo de nossa análise 
nesta pesquisa. Nessa perspectiva, o conjunto de vocábulos que pretendemos levantar 
com nossa investigação servirá para futuras pesquisas lexicais. Para tanto, a abordagem 
teórica será baseada em autores como Guilbert (1975), Barbosa (1981), Biderman 
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(2001), Alves (2007), entre outros. Para a obtenção de dados a serem submetidos à 
nossa análise, utilizaremos as quatro fontes que elencamos, em seguida: (i.) textos 
escritos nos mais diversos suportes, como: revistas, sites de relacionamentos e 
aplicativos de relacionamentos direcionados ao público GLBT, a saber: Scruff, Hornet, 
Brenda, Grindr, Wapo e Wapa, e direcionados ao público geral, como o Tinder. Ainda 
relacionado à internet, compõem nosso corpus dados provenientes de (ii.) grupos e 
perfis de redes sociais voltados à comunidade GLBT (Facebook e Twitter). Serão 
igualmente submetidos à nossa análise dados provenientes de gravação (iii.) de falas 
espontâneas e entrevistas. Utilizaremos, ainda, para efeito de comparação e verificação 
de significado, (iv.) o dicionário Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada que registra 
dados da linguagem homossexual. Ressaltamos que nossa pretensão em observar dados 
de linguagem nos diversos suportes linguísticos supracitados, principalmente, em 
relação aos três primeiros elencados, se justifica por acreditarmos que eles são uma 
fonte relevante na busca dados lexicais autênticos do grupo alvo de nossa pesquisa. 
Trazemos, em síntese, resultados parciais de nossas análises, vejamos: “aliança” - 
heterossexual casado, que procura sair com homossexuais para sexo; “Bicha pão com 

ovo” – homossexual sem cultura;  “caminhoneira” - lésbica com traços muito 
masculinos; “coiote” - faz referência ao homossexual não assumido; “carimbar” - 
transmitir uma doença; “capa” – faz referência ao preservativo  “leite” - faz referência 
a sêmen; “cheiro de couro”-  faz referência a lésbica;  “fazer a egípcia” - virar o rosto 
de perfil, a fim de menosprezar ou ignorar alguém; “quebrar prato”- referência à 
relação entre dois homens passivos;  “GDF” – gay de fato; “GDC” – gay de cabeça; 
“DP” – dupla penetração; “GP” – garoto de programa; “pass” – passivo ; “sapata” – 
sapatão; “bi” – bissexual; “lamber tapete” - referência ao sexo oral feminino;  “urso” - 
homossexual com excesso de peso e com muitos pelos; “Passar o rodo” - beijar várias 
pessoas; “boy magia” – rapaz muito bonito; “boy magia negra”- rapaz muito bonito , 
porém não é fiel; não apresenta boa conduta.  “flex” – homossexual adepto a ser passivo 
ou ativo.  “fagzando” -  ato de transparecer a homossexualidade. Pretendemos, 
portanto, como objetivo principal de nossa pesquisa, confeccionar um vocabulário com 
as novas palavras e expressões encontradas e, assim, colaborar para o enriquecimento 
dos estudos de léxico de nossa língua. 
 
Palavras-chave: Lexicologia. Neologismos. Linguagem Homossexual.  
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A IMPORTÂNCIA DA “POÉTICA” ARISTOTÉLICA PARA O 

ESTUDO DAS ORIGENS DA TRAGÉDIA GREGA 
 

Lidiana Garcia Geraldo20 
Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Flávio Ribeiro de Oliveira 

Estudos Clássicos 
 

RESUMO: O trabalho proposto tem o objetivo de discutir a relevância da “Poética”, de 
Aristóteles, para o estudo das origens da tragédia grega, que visa à investigação de 
possíveis elementos dionisíacos presentes em seu contexto de formação. Sendo assim, 
tal trabalho tem o intuito de introduzir o debate teórico acerca das origens da tragédia a 
partir da consideração do tratado aristotélico, ressaltando o seu papel na tradição antiga 
e a sua repercussão para os estudos modernos. Para cumprir tais propósitos, nesse 
estudo será realizado o comentário acerca da influência da “Poética” para o 

estabelecimento de uma tradição antiga que buscou delinear os percursos percorridos 
pela arte trágica ao longo de seu desenvolvimento, e, também, que procurou traçar uma 
história de sua origem. Além dessa consideração na tradição antiga, serão realizados, 
também, apontamentos acerca da importância da “Poética” para os estudos modernos 

que objetivam analisar as possíveis origens do drama trágico, e investigar a sua possível 
relação com o universo dionisíaco. Assim, uma das principais tradições que deve ser 
considerada, para o estudo das origens da tragédia e para a investigação de prováveis 
elementos dionisíacos, é aquela exposta por Aristóteles nas seções III e IV de seu 
tratado “Περὶ ποιητικῆς”. De acordo com Else (1967, p. 12), as informações expostas 
nessas seções da “Poética” se constituem na única tradição diretamente baseada em um 
testemunho da Antiguidade. Scullion (2002, p. 102) também ressalta que as evidências 
mais importantes para a origem da tragédia estão presentes na “Poética”, de Aristóteles. 
Portanto, sabe-se, segundo Sousa (2003, p. 45), que a maior parte dos testemunhos 
acerca da origem da tragédia nas performances improvisadas do ditirambo e na fase 
satírica, pela qual o drama primordial teria passado, depende da tradição fornecida por 
Aristóteles na “Poética”. Sendo assim, ainda conforme Sousa (2003, p. 60-61), o 
primeiro testemunho que temos acerca dos primórdios da tragédia é aquele proveniente 
de Aristóteles, na seção IV de seu tratado, segundo o qual a tragédia nasceu de um 
princípio improvisado, o ditirambo, passando por uma fase satírica, até que tardiamente 
adquiriu o seu alto estilo (1449a 9 e segs.). Agregadas a estas informações, estão as 
reivindicações dóricas quanto à origem da tragédia (seção III, 1448a 29 e segs.), que, 
unidas às declarações da seção IV, compõem a síntese da teoria aristotélica das origens. 
Deste modo, observa-se a importância de considerar as informações fornecidas por 
Aristóteles, na “Poética”, para a investigação das origens da tragédia e de suas possíveis 
relações com o universo dionisíaco. É importante salientar, segundo Pickard-Cambridge 
(1927, p. 89), que tudo o que é atribuído ou conjecturado sobre as origens da tragédia é 
ou definitivamente baseado nas declarações de Aristóteles ou se trata de interpretações 
das suas declarações no tratado. Lesky (1996a, p. 29) também reconhece que as 
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informações prestadas por Aristóteles, na “Poética”, são as mais concretas que temos 
sobre as origens da tragédia. Entretanto, torna-se tema de grande controvérsia, entre os 
intelectuais modernos, a validade das declarações de Aristóteles sobre as origens da 
tragédia: se deve ser considerada a validade histórica de tais declarações ou se estas se 
tratam, apenas, de teorizações do próprio filósofo sobre os prováveis percursos 
percorridos pela tragédia ao longo de seu desenvolvimento. Desse modo, autores como 
Wilamowitz-Moellendorf (1889), Flickinger (1918) e Lesky (1996a, 1996b, 1985) 
tendem a considerar positivamente as declarações “históricas” de Aristóteles, embora 
com algumas ressalvas. Já Pickard-Cambridge (1927), Else (1957, 1967), Adrados 
(1983), Halliwell (1987) e Scullion (2002) acreditam que Aristóteles estava apenas 
teorizando em suas declarações a respeito das origens da tragédia, uma vez que o 
filósofo não sugeriu quais fontes foram utilizadas para as suas afirmações, e, de fato, 
não se sabe de onde ele derivou o seu conhecimento sobre as ocorrências anteriores a 
Ésquilo. Todavia, concluiu-se, no estudo, que os principais estudiosos modernos 
consideraram a teoria aristotélica, exposta na “Poética”, essencial e extremamente 
importante para se compreender as origens da tragédia grega e o seu contexto de 
formação. Tais intelectuais consideraram, também, que Aristóteles concebeu a tragédia 
como um gênero originariamente dionisíaco, pois ele afirmou que esta surgiu dos 
solistas do ditirambo (a canção dionisíaca por excelência), e que, no início, era 
constituída por elementos satíricos (cf. 1449a 9). Os principais intelectuais modernos 
que ressaltaram a pertinência da “Poética”, de Aristóteles, para os estudos da origem da 
tragédia grega e da sua relação com o universo dionisíaco foram: Pickard-Cambridge 
(1927), Else (1957; 1967), Flickinger (1918), Lesky (1996a, 1996b, 1985), Halliwell 
(1987), Sousa (2003), Adrados (1983), Scullion (2002), entre outros. Portanto, observa-
se que para a execução do presente trabalho, foi utilizado, como método, a pesquisa 
bibliográfica dos principais estudos que analisaram as origens da tragédia grega e que 
consideraram a “Poética” aristotélica relevante para tais investigações.  

 
Palavras-chave: Estudos Clássicos. Origem da tragédia grega. Poética. Aristóteles.  
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A PROPÓSITO DOS CONCEITOS DE NATURA E DOCTRINA 
NO PRO ARCHIA E NO DE ORATORE DE CÍCERO: UM ESTUDO 

SOBRE SUA PRESENÇA E FUNÇÃO NAS EDUCAÇÕES POÉTICA 
E ORATÓRIA 

 
Marcelo Henrique Barbosa de Oliveira21 
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Prof. Dr. Marcos Aurélio Pereira 

Estudos Clássicos 
 

RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo, em primeiro lugar, apresentar um 
estudo introdutório a respeito dos conceitos de natura e doctrina, utilizados 
tangencialmente no Pro Archia (62 a.C.), de Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.), 
interpretando-os como núcleo das formulações do autor sobre o poeta ideal na Roma 
Antiga. Em segundo lugar, pretendemos realizar um cotejo entre a formação poética, 
panoramicamente presente no Pro Archia, segundo nossa hipótese, e a educação 
oratória descrita no De oratore, de modo a verificarmos qual a relevância das noções de 
natura e doctrina na formação do poeta e do orador. A proposta inicial é dividir e 
estruturar o estudo nos seguintes tópicos: apresentação do autor e sua obra, investigação 
do seu contexto histórico e circunstancial, estudo a respeito do valor dos conceitos em 
pauta dentro do que tomamos como formulações de Cícero sobre o poeta no Pro Archia,  
proposta de cotejo entre a representação e educação do summus orator expostas no De 
oratore e a representação e supostas disposições do poeta aventadas no Pro Archia, com 
o propósito de que investigar as diferenças e possíveis semelhanças existentes entre a 
representação e concepção de orador e poeta nos textos em questão. Como arremate, 
dispomo-nos a discutir a importância das contribuições que Cícero deixou aos seus 
contemporâneos e à cultura ocidental ao tocar essa matéria nos discursos em questão. 
Nosso propósito emerge da leitura do parágrafo 15 do Pro Archia, onde Cícero se 
utiliza de um poliptoto antitético com os termos natura e doctrina, como que visando 
acentuar a oposição entre eles e chamar a atenção para a matéria-prima que paira no 
ideal de poeta à época. Da mesma forma, fomos atraídos pelo livro I do De oratore, 
onde Crasso defende que a orador deve possuir o ingenium tanto quanto a exercitatio 
dicendi (De orat. I, 5) e que os poetas e os oradores estão muito próximos: aqueles um 
pouco mais imitados pelo metro e quase igual nos gêneros de ornamento (De orat. I, 
70). Entendemos que o caráter dicotômico supostamente inerente à visão de Cícero 
sobre o poeta pode também estar presente no ideal de orador defendido por Crasso no 
diálogo. Uhfelder (1966, p. 585 apud PEREIRA, 2013, p. 108) sustenta que doctrina é 
tornar imediatamente acessível ao homem aquelas habilidades que algumas vezes se 
manifestam espontaneamente, mas de modo acidental. Em outras palavras, a arte 
confere ao homem controle firme e real sobre as potencialidades da natureza humana. 
Todos os autores estão de acordo com que a arte não pode compensar uma deficiência 
natural de uma aptidão humana, o ingenium. Trenk (1997, p. 177) cita uma alusão, no 
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Orator, à superioridade das faculdades naturais do artista sobre a ars, pois este possui 
na própria mente uma imagem suprema de beleza para imitar e, para tanto, utiliza-se da 
mão e do engenho. Aparentemente, para Cícero (Pro Arc. 15), mais vale aquele que 
possui o talento natural (natura) para as letras sem o devido estudo sobre as matérias 
humanas (doctrina) do que o contrário. Entretanto, havendo a predisposição natural, 
aliada a um perseverante aprimoramento na arte dos versos, nada lhe ofuscaria a 
magnificência e a notabilidade. É quase instantânea a relação que podemos traçar entre 
esse excerto e o aforismo romano “poetae nascuntur, fiunt oratores” (os poetas 
nascem, os oradores fazem-se), o qual deixa evidente uma diferença entre o orador e o 
poeta: no poeta, a predisposição natural, o talento, ou mesmo a natura, devia ser 
elemento preponderante, ao passo que, ao orador, estava prescrita uma educação desde a 
infância, estudando primeiro com os pais, passando pela escola do grammaticus na 
adolescência, e, por fim, passados os anos de aprendizado no tirocinium fori e o serviço 
militar, iniciando seus estudos com o mestre de retórica. Temos noção de que este 
trabalho encontra o obstáculo de que o Pro Archia não constitui um tratado a respeito 
do tema, porém, o orador se permite, em dados momentos, tangenciar o assunto, 
sugerindo um posicionamento relevante do autor. No entanto, cientes de que Cícero 
procurou tangenciar os mais diversos aspectos formadores da cultura romana (DUGAN, 
2001), e que foi um homem reconhecido pelo seu amplo e profundo saber, entendemos 
ser tão necessário quanto esclarecedor o estudo da representação do poeta na concepção 
de Cícero. Por isso, pensamos que a discussão é pertinente por revelar a preocupação e a 
interpretação dos romanos quanto à formação e ao valor do poeta e do orador na 
República e propor uma nova interpretação das obras em pauta, evidenciando a 
relevância da contribuição de Cícero para uma reflexão sobre a natureza do ofício 
dessas figuras e suas diferenças. 
 

Palavras-chave: Cícero. Retórica. Poética. Natura. Doctrina. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O VOCABULÁRIO DAS VIRTUTES EM 
TÁCITO E CÍCERO: IMPLICAÇÕES NOS EXEMPLA DE 

CONDUTA  
 

Danielle Chagas de Lima22 
Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos 
Prof. Dr. Breno B. Sebastiani 

Estudos Clássicos 
 

RESUMO: A construção de uma crítica ao éthos político durante o principado é umas das 
possíveis leituras da narrativa do De Vita Agricolae, de Tácito. Tal leitura se fundamenta, 
por exemplo, no emprego frequente de determinados termos, tais como o adjetivo 
moderatus e os substantivos moderatio, patientia e sapientia para descrever o biografado 
Agrícola e sua conduta como general; termos esses que nos remetem ao ideal de uirtus, 
característico dos homens de vida política durante a época republicana, como se observa nas 
Tusculanae de Cícero e entre outras de suas obras. Tendo esses aspectos em vista, a 
proposta deste trabalho é observar como Tácito se serve, em suas demais obras, de um 
vocabulário relacionado ao conceito de uirtus em seus moldes antigos para descrever suas 
personagens, traçando as alterações e perdas de seu sentido ao longo do principado romano. 
A descrição da personagem Agrícola por meio da indicação de suas virtudes e construção 
de sua uirtus compõe um retrato de um general cuja conduta evoca um ideal de 
comportamento adequado aos cidadãos e, mais especificamente, aos que contribuíam 
politicamente com o Império, os quais se viam, no entanto, sob o poder de imperadores que 
se portavam de modo pouco virtuoso (BENFERHAT, 2011; CLASSEN, 1988; 
WOODMAN, 2009). Com efeito, ainda durante a República romana, a uirtus era valiosa 
aos que almejavam a vida política e era uma característica notadamente associada à nobreza 
romana (HELLEGOUAR’CH, 1963). Os homens políticos eram, então, necessariamente 
dotados de uirtus, conforme se pode observar nas obras de Salústio e Tito-Lívio, por 
exemplo. No entanto, havendo uma mudança na compreensão de tal atributo, durante o 
principado a uirtus passa a ser relacionada ao mérito da conduta e das virtudes individuais, 
admitindo que cidadãos de famílias não nobres pudessem ingressar na vida política, desde 
que demonstrassem sua uirtus (EARL, 1976). É nesse contexto que a uirtus e suas virtudes 
associadas, como a prudentia, a sapientia e a modestia se tornam ainda mais notáveis, uma 
vez que diversos representantes do império deixam de manifestá-la em suas ações, e os 
exempla de conduta são passados a partir da conduta de outros cidadãos, que agem de 
acordo com a uirtus. Nesse sentido, o resguardo da uirtus tal como concebida anteriormente 
torna-se um ideal de conduta, representado por Agrícola e sua moderatio, na De Vita 
Agricolae (FAVERSANI e JOLY, 2013). Em outras obras, como nos Annales e nas 
Historiae, Tácito também lança mão de palavras do campo semântico da uirtus para 
descrever as ações de outros personagens virtuosos e que são contrapontos ao imperadores, 
normalmente desprovidos de uirtus. Este trabalho pretende apontar esse contraste entre 
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cidadãos, seja da vida política ou não, como uma possibilidade de deslocamento de sentido 
do termo uirtus e como esse se perde ao longo do período imperial dentre aqueles que 
mais deveriam ser dotados dela. Além disso, uma das hipóteses desta pesquisa é 
observar se com a mudança de sentido de uirtus, também as virtudes devem se adequar 
aos novos tempos, para que não sejam, de fato, completamente apagadas. Para tanto, 
pretende-se observar os termos relativos à uirtus a partir das concordantiae e da leitura 
das obras de Cícero e Tácito, autores que representam o recorte temporal que será 
observado nesta pesquisa. Com efeito, do que pôde ser observado até o presente estágio 
deste trabalho é que a inertia e o silentium, nas obras de Tácito, parecem conferir novos 
aspectos ao comportamento dos cidadãos e dos homens políticos e, consequentemente, 
novas nuances ao conceito de uirtus durante o principado. Ademais, as menções do 
historiador às ideias de moderatio e modestia, sapientia e prudentia em relação às 
personagens em suas demais obras estão sendo analisadas para, mais adiante, serem 
confrontadas com a ideia de uirtus presente nas obras de Cícero, a fim de observar as 
possíveis mudanças de sentidos nos diferentes contextos. A fim de complementar a 
investigação sobre as virtudes e suas conotações, sobretudo a modestia e a moderatio, 
outras obras antigas da época imperial serão analisadas em estágio posterior da 
pesquisa, como Panegírico o a Trajano, de Plínio, o Jovem, e os Facta et dicta 
memorabilia, de Valério Máximo. 
 

Palavras-chave: Historiografia. Tácito. Cícero. Virtus. Exempla. Modestia. 
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MULHERES PLAUTINAS E SUASSUNIANAS 
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Estudos Clássicos 
 
RESUMO: Em nosso trabalho, buscamos analisar a construção das personagens 
femininas nas obras Aululária (Aulularia), de Tito Mácio Plauto e O santo e a porca, de 
Ariano Suassuna, peça subintitulada pelo próprio dramaturgo paraibano como “uma 

imitação Nordestina de Plauto”. Por estarmos diante de uma peça declaradamente 

baseada no texto plautino, há diversas pesquisas acerca dos pontos de aproximação nas 
referidas comédias, várias, inclusive, bastante parecidas, ao focarem, quase sempre, a 
questão da avareza, cenas idênticas ou, no caso dos personagens, a proximidade sonora 
dos nomes e seus significados. Ao que saibamos, porém, não há investigações mais 
aprofundadas sobre similitudes e diferenças entre os tipos femininos das histórias em 
questão. Assim, acreditamos que nossa pesquisa poderá colaborar para se compreender 
como autores tão afastados temporal e geograficamente possuem pontos de 
convergência em suas produções teatrais e, dessa forma, entender a persistência de 
certas histórias e temas que não são de um teatro antigo ou moderno, mas perene. 
Plauto, entre os séculos III e II a.C., produzia seu teatro baseado em modelos da 
Comédia Nova Grega e do teatro oral itálico, de caráter popular e improvisado. A 
Aululária é, certamente, uma de suas peças mais conhecidas e, assim como em outras 
produções plautinas, a história contada se filia à fabula palliata. Quanto às personagens 
femininas, não é possível afirmar com precisão como se dava a representação da mulher 
romana. Isso porque, em relação ao estatuto social desta, são escassas em Roma, para a 
época anterior ou contemporânea à de Plauto, além das peças deste, outras evidências 
textuais ou arqueológicas que possam ser usadas para se chegar a um quadro mais 
completo sobre a questão. Então, é preciso levar em conta outras questões, como o fato 
de, ao que se saiba, todos os poetas cômicos da Antiguidade greco-romana serem 
homens, além dos públicos romano e grego constituírem-se majoritariamente por uma 
audiência também masculina. Ambos os aspectos (envolvendo autoria e recepção) 
fariam, segundo Hunter, com que os comediógrafos adotassem características que 
pudessem agradar a tal plateia. Assim, buscar um painel da sociedade romana da época 
de Plauto apenas por meio de suas comédias pode levar a uma leitura superficial da 
questão. Desse modo, buscamos não tanto um retrato fiel da mulher na sociedade grega 
ou romana dos séculos III- II a. C., mas um estudo das convenções das peças que nos 
possibilite entender melhor a representação do feminino em nosso autor romano a partir 
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do contexto dramático de sua produção. Semelhantemente a Plauto, Ariano Suassuna 
produz suas obras com base em modelos clássicos, mesclando-os ao chamado 
romanceiro nordestino. Também o dramaturgo paraibano se utiliza de uma galeria de 
tipos, dentre os quais as personagens femininas: matriarcas, mocinhas casadoiras e 
algumas mulheres sedutoras que terminam por enganar certos enamorados incautos. Há 
em O Santo e a Porca aproximações e distanciamentos entre os tipos femininos: uma 
das razões disso é que, diferentemente do que ocorre em Plauto e outros autores da 
fabula palliata em relação às peças gregas, Suassuna muda o cenário da sua comédia 
para o dos espectadores, dando-lhe, com isso, uma roupagem nordestina. A partir disso, 
buscamos criar um painel comparativo entre as peças referidas de modo a demonstrar 
como nelas se dá a caracterização das mulheres segundo o modus faciendi de ambos os 
dramaturgos. 
 

Palavras chave: Plauto. Suassuna. Personagens femininas. Imitação. 
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PAULO LEMINSKI, TRADUTOR DE PETRÔNIO 
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Estudos Clássicos 

 
RESUMO: Buscando contribuir com a pesquisa das traduções dos clássicos greco-
romanos e com a recepção desses textos em nossas Letras, o presente trabalho propõe-se 
a estudar e divulgar a tradução do Satyricon, de Petrônio, levada a cabo pelo poeta 
Paulo Leminski, que foi um conhecedor e divulgador da língua e da literatura latina. 
Esse idioma antigo constituiu uma importante fonte criativa revisitada durante toda sua 
carreira literária. Além de traduções feitas diretamente do Latim, como as da Ode I, 11, 
de Horácio (1984) e do Satyricon, o trabalho com textos literários latinos pode ser 
encontrado em obras como Metaformose e Catatau. O trabalho tem por base o confronto 
entre o texto latino e a tradução leminskiana e procura fornecer um estudo da recepção 
do romance petroniano na literatura brasileira contemporânea, que encontra em 
Leminski um de seus expoentes. Assim, ao aliar o conhecimento em Língua Latina e a 
História da Tradução, nossa proposta procura revelar a importância da literatura da 
Antiguidade na literatura em língua portuguesa, através de um exemplo de sua recepção. 
A tradução do Satyricon, de Leminski foi lançada em 1985 pela editora Brasiliense e é a 
terceira em língua portuguesa no Brasil; nela o tradutor extrapola os sentidos literais e 
produz uma tradução totalmente voltada aos ideais poundianos de recriação da obra de 
partida, atualizando os termos para a linguagem e o contexto de sua época e utilizando 
uma linguagem mais coloquial e de registro mais baixo. Este trabalho aprofundará as 
referências teóricas de Leminski, a partir da exploração de sua concepção sobre a 
tradução e a contribuição que ela fornece à leitura do texto latino de Petrônio. Ao 
resgatarmos a importância do contexto histórico e cultural da publicação da tradução, 
podemos visualizar a importância desse texto para a época em questão e explorar as 
possibilidades analíticas que se abrem ao podermos estudar uma obra traduzida segundo 
os próprios preceitos do tradutor. O próprio tradutor manifesta seu modo de proceder na 
tradução: “ao tradutor que quer devolver um vivo aos vivos, uma tarefa ingrata. Entre 

trair Petrônio e trair os vivos, escolhi trair os dois, único modo de não trair ninguém” 

(LEMINSKI, 1985, p. 190). Para ele, há no Satyricon uma forte presença da condição 
humana, “uma humanidade feita de grandezas e baixezas, de esplendores e misérias, 

coisa, aliás, que o romance vem fazendo desde que o Satyricon nasceu, e deu o primeiro 
exemplo” (LEMINSKI, 1985, p. 191). Constitui o corpus desse trabalho a tradução de 
Paulo Leminski da obra Satyricon. Primeiramente, será desenvolvido o estudo da 
linguagem utilizada por Petrônio, no Satyricon; será abordada principalmente a 
utilização da linguagem coloquial em relação à linguagem mais rebuscada. Também 
serão alvo de estudos os termos de teor erótico, presentes na obra petroniana, e suas 
relações com outras obras greco-romanas que utilizam termos eróticos. Será 
aprofundado também o estudo do contexto social, histórico, cultural e literário em que 
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se encontra a tradução de Paulo Leminski e, finalmente, serão elaborados comentários 
acerca da tradução, das escolhas e caminhos percorridos pelo tradutor. Serão 
comentadas as questões estilísticas da tradução (como a escolha vocabular); os 
acréscimos e supressões do tradutor; as mudanças ou inserções de sentido em relação ao 
texto de partida; os modos de lidar com termos e expressões gregas; a transliteração dos 
nomes próprios em português, entre outros aspectos, por meio do confronto do texto 
antigo e de sua retomada contemporânea. Como embasamento teórico, serão levados em 
conta os próprios ideais que Paulo Leminski (1984, 1985, 1989, 1993, 1999, 2001) 
seguia ao tratar da tradução e do ato de traduzir, incrementados pelas teorias da 
literatura e de tradução, como as de Ezra Pound (1970 e 1976), Berman (2007) e 
Haroldo de Campos (2006; TÁPIA e NÓBREGA, 2013). Além das próprias concepções 
de Leminski e daqueles teóricos que foram referência para a construção de seu projeto 
tradutório, procuraremos incorporar à análise da tradução em questão os recentes 
estudos referentes à “recepção dos texto clássicos” que têm sido divulgados e 

largamente comentados por muitos estudiosos na América Latina e na Europa. Nesses 
estudos podemos perceber como tem sido avaliada positivamente a recepção dos textos 
da Antiguidade por meio da tradução poética e criativa, como uma forma eficiente de 
transportar os textos antigos para a realidade atual e contemporânea. O trabalho se 
encontra em sua primeira etapa, portanto ainda não possui resultados. Neste primeiro 
momento serão coletados os dados e feitas as primeiras discussões teóricas acerca das 
teorias tradutórias e das escolhas e concepções do tradutor em questão. 
 
Palavras-chave: Paulo Leminski. Petrônio. Satyricon. Recepção da Literatura Greco-
romana. 
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O DIONISISMO NA TRAGÉDIA HIPSÍPILE DE EURÍPIDES 
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Profa. Dra. Adriane da Silva Duarte 
Estudos Clássicos 

 
RESUMO: O debate a respeito da relação entre a tragédia grega ateniense do século V 
a.C e a “religião” dionisíaca é bastante extenso. As opiniões de helenistas nesse mérito 

são bastante variadas, uns argumentando de modo a assumir a visível interdependência 
entre o gênero trágico e os rituais dionisíacos do festival das Grandes Dionísias, local 
onde eram encenadas as tragédias (SOURVINOU-INWOOD, 2003), outros 
argumentando em favor de esvaziar essa conexão (SCULLION, 2002). Inserindo nessa 
discussão a peça Hipsípile de Eurípides, pretendo mostrar nesta apresentação como 
minha pesquisa de doutorado trabalha questões referentes à presença de elementos 
cultuais dionisíacos nos cantos corais da tragédia euripidiana. Segundo argumento, essa 
peça em específico ocupa uma posição especial nesse debate por dois motivos: por ser 
uma tragédia relativamente rica em referências a Dioniso, mesmo tendo chegado até nós 
em estado fragmentário, e por possivelmente se inserir na trilogia trágica da peça As 
Fenícias, peça que também contém muitos elementos dionisíacos. Hipsípile é uma peça 
tardia de Eurípides (posterior a 412 a.C) e leva esse título por causa da personagem 
homônima central. Por si mesma a personagem Hipsípile traz, logo de início, algo de 
dionisíaco, uma vez que ela é filha de Toas (rei da ilha de Lemnos), que é filho de 
Dioniso. Temos então a ação dramática se desenvolvendo em torno de uma descendente 
do deus patrono do festival. Essa personagem é natural da ilha de Lemnos, mas o enredo 
se passa em Nemeia e interage com a tradicional história da guerra dos Sete contra 
Tebas (Polinices versus Etéocles). Hipsípile teve dois filhos com Jasão quando este 
visitou sua ilha durante a expedição dos Argonautas, mas, por vicissitudes da história de 
sua terra natal, ela se tornou escrava em Nemeia. Trabalhando aí como ama do filho de 
Eurídice, ela, por um descuido, deixa a criança morrer mordida por uma serpente. 
Eurídice então busca vingança e deseja matá-la. Para se livrar dessa ameaça de morte, 
Hipsípile recorrerá ao profeta Anfiarau, que justamente está de passagem pela região 
com o exército argivo que se dirige para Tebas. Elaborada a narrativa dessa maneira, 
pergunta-se: o que Hipsípile tem a ver com Dioniso?  Embora aparentemente o enredo 
da peça se desenvolva sem qualquer relação com a história de Dioniso, as referências a 
esse deus são abundantes. Alguns fragmentos deixam isso claro: o prólogo se abre 
mencionando Dioniso e suas seguidoras no monte Parnaso; o fragmento 758 contém 
versos de um canto coral celebrando esse deus, e o fragmento 759 traz referência a ele e 
relaciona o rei Toas a elementos como vinho e uva. Nesse sentido ainda, notamos que, 
como se admite, o próprio deus tenha sido um dos personagens da peça, embora não 
tenham restado versos referentes à sua fala. Outros fatores mais genericamente 
dionisíacos podem também ser elencados: como vimos, Toas é filho de Dioniso; a ilha 
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de Lemnos na poesia homérica tinha fama de excelente produtora de vinho; no prólogo, 
Hipsípile menciona Estáfilo e Pepareto, nomes de filhos de Dioniso com Ariadne, em 
um momento em que provavelmente esteja listando todos os filhos do casal. O objetivo, 
portanto, de minha apresentação é mostrar em que medida todos esses elementos 
dionisíacos poderiam ou não se integrar ao festival dionisíaco em que as tragédias 
atenienses eram encenadas. Para isso, utilizo uma metodologia baseada em estudos 
recentes (BIERL, 2009; HENRICHS, 1995) que propõem uma análise literária e 
ritualística centrada no canto coral trágico e que tentam estabelecer ilações entre a 
manifestação coral e sua possível participação ritual dentro do festival das Grandes 
Dionísias. Mais: pretendo esclarecer como aplicar tal metodologia no tocante a tragédias 
fragmentárias, já que poucos são os estudos dedicados a elas com relação ao tema do 
dionisismo.  
Palavras-chave: Eurípides. Hipsípile. Dionisismo. 
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Funcionamento do discurso e do texto 

Análise do Discurso 
 

RESUMO: Este artigo objetiva analisar nos modos de dizer, traços de subjetividade 
(Cf. FOUCAULT, 2014, p. 33) que perpassam os saberes e as representações 
envolvidas nos processos de letramento de dois sujeitos professores, atuantes 
no Atendimento Educacional Especializado (AEE). A premissa que orienta este estudo é 
a de que esses elementos poderiam nos apontar para o processo de construção do saber-
fazer docente no ensino da segunda língua. A discussão proposta nesta comunicação 
integra-se às minhas ações de investigação da dissertação de mestrado na UninCor, MG, 
as quais, venho me dedicando. Tais ações focalizam os estudos das representações e dos 
modos de dizer de docentes, professores de AEE atuantes no ensino da Língua 
Portuguesa, como segunda modalidade (L2), pensando também no processo de 
construção do saber-fazer docente e das concepções de letramento que atravessam essa 
prática. A direção que se propõe para este estudo visa, principalmente, a uma análise de 
caráter linguístico-textual-discursivo, cujas bases epistemológicas perpassam 
abordagens de Foucault (1999; 2014), Maingueneau (1987), Authier-Revuz (1995) e 
Bakhtin (2011). Assume-se, aqui, que os discursos dos sujeitos são carregados de 
marcas linguísticas, adquiridas por meio de forma consciente ou inconsciente, 
agregando verdades naturalizadas e relações de poder. Esses traços de subjetividade se 
manifestam nas ações linguageiras. Será aberta uma reflexão sobre os dizeres dos 
docentes, com o intuito de verificar quais elementos fazem parte da composição 
discursiva destes ditos. Nessa linha, ao buscar regularidades discursivas, deparamo-nos 
com modos de organização de diferentes dizeres e na tentativa de localizar a origem e o 
fim do discurso, levamos em conta os diversos posicionamentos dos sujeitos; donos de 
dizer (es), constituídos na interação com o outro, numa teia entre a história e a 
linguagem, e ainda, atravessados por uma turbulência de consciência e inconsciência, 
ancoradas em diferentes vozes, que, mesmo silenciadas, provocam sentidos. O lugar 
institucional promove e direciona o discurso, mas o sujeito tem certa liberdade perante o 
poder do discurso, podendo agir e reagir em suas posturas discursivas. Sendo assim, 
podemos considerar que cada sujeito (professor) lida com o seu conhecimento de uma 
maneira, considerando que cada indivíduo possui experiências e vivências únicas. O 
discurso deve ser analisado no “jogo” de sua instância, tentando-se observar a presença 
de elementos subentendidos. A subjetividade presente nos enunciados discursivos aguça 
o nosso olhar para indagações como: por que X foi dito ao invés de Y.  Nessa linha, 
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busca-se, também, flagrar “[...] a intenção do sujeito falante, sua atividade consciente, o 

que ele quis dizer, ou ainda, o jogo inconsciente que emergiu involuntariamente do que 
disse ou da quase imperceptível fratura de suas palavras manifestas [...].” (FOUCAULT, 

2014, p.33). Esta pesquisa abre, ainda, um diálogo com abordagens que cerceiam a 
Linguística Aplicada (Cf. KLEIMAN, 2001, p. 40) e do Letramento (Cf. KLEIMAN, 
1995, p. 16), considerando a construção de alternativas que envolvam as práticas sociais 
do professor no ensino da língua portuguesa – modalidade escrita – para alunos com 
surdez. A pesquisa-ação foi eleita para nos aparar metodologicamente, devido 
à possibilidade em desenvolver uma metodologia que facilitasse a discussão e a 
produção colaborativa de conhecimentos entre o grupo do AEE de Três Corações, MG, 
que desde o ano de 2006 tem recebido alunos com surdez. Com a tentativa de uma 
maior aproximação entre a teoria e a prática, esta proposta busca a reflexão sobre a 
produção de conhecimentos e habilidades utilizadas pelos professores de AEE na 
atuação com alunos surdos no ensino do L2. Para abordagem inicial e diagnóstica, 
utilizou-se um questionário para produção de dados com posteriores entrevistas e uma 
roda de conversa. Escolheu-se, ainda, o tipo de entrevista semiestruturada, considerando 
que o instrumental, diante dos avanços e limitações, possui uma abertura de interação 
para a ação de pergunta e resposta.  Acredita-se que a escolha desse instrumental tende a 
favorecer as reflexões em torno das temáticas postas. Nessa interação, considera-se que 
os pensamentos supostamente subjetivos podem emergir, colaborando para o 
enriquecimento do trabalho. Os excertos tratados, aqui, apontam para saberes e imagens 
que perpassam os mecanismos de enunciação de educadores, projetando múltiplos 
sentidos, que, ancorados numa memória individual e coletiva, atravessam diferentes 
ordens do discurso. 
 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Discurso. Subjetividades. 
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Funcionamento do Discurso e do Texto 
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RESUMO: O trabalho a ser apresentado tratará das primeiras etapas da pesquisa de 
doutorado “Constituição e circulação de sentidos da conectividade em discursos de 

políticas públicas”, que tem por objetivo compreender como o sentido da conectividade 

vem sendo constituído, formulado e como tem circulado em diversos materiais. Como 
justificativa para nossa pesquisa temos o fato de a conectividade ser considerada 
inicialmente como algo invisível, abstrato, afinal conectividade não se vê, não se toca, 
todavia, no mundo contemporâneo, ela passa a ser responsável por uma forte regulação 
de toda uma significação da sociedade. Busca-se descobrir como o discurso do/no 
digital promove, por meio da formulação de políticas públicas, um efeito de sentido de 
solução imediata para as práticas cotidianas – educação, saúde, entretenimento. O 
material escolhido para a análise é o projeto internet.org by facebook, criado pelo 
megaempresário Mark Zuckerberg. Essa iniciativa é um dos exemplos de parceria 
público-privada que vem sendo promovida ao redor do mundo contemporâneo e que 
tem por principal objetivo “conectar as pessoas de todo o planeta”, slogan criado por 

Zuckerberg, e que o mostraria extremamente preocupado com o fato de ainda existirem 
2/3 da população mundial não conectados com o mundo da Web.  Um de nossos 
recortes se efetuará em uma das propagandas institucionais desse projeto, que revelaria 
a história de pessoas em lugares os mais distintos possíveis no planeta e que, por 
diferentes razões, contudo não declaradas, não possuem a conectividade presente em 
suas vidas, o que parece produzir uma evidência de sentido de que a conectividade seria 
a mais poderosa ferramenta de transformação social a ser adotada pelas nações que se 
pretendem mundializadas. Entretanto que outros sentidos se encontram apagados nessa 
formulação? Com a promessa de dar conta de todas as mazelas sociais ocidentais, 
observa-se que os governos da grande maioria das nações decidem suas metas pautados 
sobre a presença da conectividade em suas ações. A planificação das cidades bem como 
da vida de seus cidadãos perpassa pela conectividade – não há educação, saúde, 
participação política, direitos ou deveres garantidos sem que se estabeleça a inclusão 
dos cidadãos no mundo digital. E, assim, encontram-se também razões para as novas 
parcerias entre a esfera do público e do privado. Crendo nas promessas do discurso 
corporativo de que uma parceria entre as mega-corporações que dominam o mundo 
digital e o Estado seria a única forma de democratizar um sinal de conexão, nossos 
governantes efetivam contratos que fazem com que esse sinal possa ser distribuído de 
norte a sul, dos mais abastados aos mais carentes, de modo a levar a todos essa 
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tecnologia da conexão e todos os seus serviços, hoje, considerados indispensáveis para 
que o brasileiro possa ser reconhecido como um cidadão do mundo, com todos seus 
direitos preservados. Para trabalharmos o objeto discursivo, serão utilizados os 
dispositivos teóricos da Análise do Discurso (AD) de filiação pecheutiana no Brasil, 
entre eles, o conceito de arquivo de Michel Pêcheux (1977), definido por esse autor 
como “um campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” e, por 

nós, aplicado ao recorte analítico, como levando em consideração o espaço do digital. 
Outro ponto que será abordado em nosso percurso é pensar como o discurso digital 
nas/das políticas públicas brasileiras, quer para a promoção da cidadania, quer para 
inserir os cidadãos no mundo tecnológico ou ao país na esfera da mundialização, 
promove o apagamento de certos sentidos (exclusão, marginalização, etc.) por meio da 
propagação de que a conectividade e a acessibilidade são responsáveis pelo jogo de 
interesses que se estabelece entre as relações de força existentes na esfera das escolhas 
governamentais. Sabendo, ainda, que a teoria da AD nos permite compreender os 
sentidos e interpretá-los a partir de uma relação que se estabelece no discurso com sua 
exterioridade e a história, ao retomar aquilo que foi dito anteriormente, buscaremos 
investigar a constituição e a circulação desse discurso. Para fazê-lo, é importante 
lembrar que a constituição de um discurso ocorre sempre a partir de uma memória do 
dizer e, assim, são formulados, pois essa memória se atualiza e novos sentidos são 
produzidos. E não podendo ficar retidos, esses sentidos circulam e se mostram. Desse 
modo, nosso trabalho pautado pela teoria da Análise do Discurso, longe de desejar um 
fechamento, afasta-se de um trabalho definitivo que encerre as questões teóricas e 
analíticas e apresenta os sentidos postos em circulação. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Conectividade. Constituição e circulação de 
sentidos.     
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RESUMO: Pelo dispositivo teórico e analítico da Análise de Discurso, preconizada por 
Pêcheux (1975) e Orlandi (1996), o presente trabalho analisa os discursos sobre 
tecnologia que atravessam copiosamente vários discursos outros na sociedade 
contemporânea, em uma profusão discursiva que determina historicamente as relações 
sociais, políticas, acadêmicas, pedagógicas, educacionais, econômicas e jurídicas, para 
citar algumas. Nessa injunção das relações pela tecnologia, o destaque desse trabalho se 
dá no entrecruzamento da educação com a informática; e no que concerne à relação 
entre educação e políticas de informática, investigaremos os sentidos produzidos pelo 
uso de redes sociais e aplicativos digitais educacionais, documentos, programas e 
políticas desenvolvidas para a escola, enquanto discursos em circulação, que 
desempenham papel de articulação entre o que se diz e o que se faz. Os períodos de 
administração política são marcados por diretrizes e ações que giram em torno de 
propagandas, dessa forma a proposta de análise desses discursos questiona como se dá a 
inserção da tecnologia na educação de modo contundente e inevitável. Questionando 
essa injunção que coloca sentidos de modo transparente, o olhar analítico se volta para a 
proposta de programas e legislação que são propulsores de uma disseminação da 
inserção da tecnologia na educação brasileira desde o início do século XX, fato que 
culmina na disponibilização em rede de uma infinidade de materiais digitais, em forma 
de repositórios de objetos virtuais educacionais, vídeos, planos de aulas, livros digitais e 
uma infinidade de aplicativos  que passam a determinar a educação pelo discurso das 
chamadas novas tecnologias. A determinação histórica da tecnologia na educação 
brasileira tem um marco importante o período desenvolvimentista após os anos 1960, 
com investimentos em infraestrutura, indústria de base, microeletrônica e informática e 
outras novas tecnologias. Torna-se urgente o desenvolvimento tecnicista e tecnocrático 
da educação e a inclusão da informática nesse setor passa a ser assunto estratégico 
decido pelo Conselho Nacional de Segurança, mesmo diante dos esforços de romper 
com os interesses de que o Brasil fosse mero usuário e não um produtor de ciência e 
tecnologia. Por muitos anos o país ainda será dependente dos padrões internacionais 
para a produção científica e tecnológica tendo foco muito mais quantitativo do que 
qualitativo. Na sua constituição histórica, o Brasil importa integralmente modelos 
científico-tecnológicos até a década de 1940, quando passa a desenvolver institutos e 
agências de fomento à pesquisa, instaurando uma política nacional de tecnologia a partir 
de 1964, cuja instituição se dá, principalmente, por dois motivos: o primeiro, 
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estratégico-militar que busca colocar a ciência a serviço do Estado e que ganha a partir 
dos anos 1970, o estatuto de atividade de Segurança Nacional; e o segundo que objetiva 
o desenvolvimento econômico e social do país. Com a instauração de várias políticas, a 
partir de 1968 até 1989, o Brasil contará com diretrizes e normativas que regularão todo 
o Sistema de Ciência e Tecnologia, com objetivos desde garantir segurança, 
desenvolvimento e diversificação de estrutura institucional até formação de mão-de-
obra qualificada e controle do capital interno do país. Somente em fins dos anos 1970, 
há uma ênfase para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no plano educacional, 
com a implementação de políticas que buscam a formação de recursos humanos. Com a 
ocorrência dos anos 1980, é criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, objetivando o 
desenvolvimento social em diversos setores, inclusive na educação, mas também em 
áreas especiais como a Microeletrônica, Química Fina, Mecânica de Precisão, 
Biotecnologia e Informática, que foi o setor que alcançou maior destaque no período. 
Há investimentos no desenvolvimento da ciência sim, mas de alguns setores em 
detrimentos de outros. Diante dessas relações entre ciência, política, tecnologia e 
educação, até que ponto a constituição histórica de institucionalização das políticas de 
informática no Brasil não estão reduzidas a uma visão instrumentalista do 
desenvolvimento científico, uma vez que a condução das políticas se dá de modo 
unilateral e não contemplam algumas áreas do saber, numa visão instrumentalista de 
Ciência. Pelo paradigma desenvolvimentista em contraposição aos discursos de 
obsolescência da escola, os movimentos discursivos são pela inserção da tecnologia 
como promessa de futuro melhor, de melhor qualidade de vida e de distribuição mais 
justa das riquezas do país. Desse modo, a pergunta de pesquisa que norteia o 
desenvolvimento desse trabalho é como os discursos sobre tecnologia na educação estão 
colocados em relações de força na sociedade contemporânea, produzindo efeitos de 
sentidos. Com vistas a avançar as reflexões que se dão em torno da educação e da 
tecnologia, essa questão busca uma historicização dos sentidos dessa relação para 
produzir uma compreensão mais ampla dos processos discursivos de significação da 
tecnologia na educação brasileira. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Tecnologia. Educação. Políticas Públicas. 
Dispositivos. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo abrir uma discussão sobre a memória 
discursiva em torno de noções de virilidade, e sua representação em imagens do pênis 
disseminadas pela Arte Ocidental de raízes judaico-cristãs, e em representações na 
pornografia brasileira gay contemporânea. O trabalho tem como base as noções de 
memória discursiva (COURTINE, 1981). Nas práticas discursivas, a memória equivale 
à existência histórica do enunciado que permite a repetibilidade e a manutenção de uma 
memória discursiva socialmente estabelecida, relativamente fixa e formadora de efeitos 
de sentido. Para Pêcheux, toda formação social apresenta “posições políticas e 

ideológicas, que não são feitas de indivíduos, mas que se organizam em formações que 
mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança ou de dominação” (PÊCHEUX, 

2009) e que possuem as formações discursivas que determinam o que pode e o que deve 
ser dito, possibilitando às palavras mudarem de sentido quando utilizadas em formações 
discursivas diferentes. Este trabalho leva em conta duas formações discursivas 
imagéticas: a Arte Ocidental pós-Niceia, especialmente pintura e escultura; e a 
pornografia produzida no Brasil neste século 21, enfocando representações do pênis 
nessas duas formações discursivas e o papel que ocupam ideologicamente nos discursos 
nelas produzidos. Em Arte, remonta-se à vergonha de Adão e Eva, pois “os olhos dos 

dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de figueira para 
cobrir-se” (BÍBLIA, Gênesis). Mais tarde, na Grécia clássica, a representação do pênis 

na Arte trazia conceitos gerais exemplificados na fala do personagem “Raciocínio 

Justo” em “As nuvens”, de Aristófanes, que o porte atlético do corpo masculino 

saudável incluiria um “membro pequeno”, um forte sinal de equilíbrio para a estética da 

época. O contrário, um “membro comprido”, seria sinal do oposto: insensatez e falta de 
equilíbrio, características negativas para uma sociedade que privilegiava a razão. Em 
Roma, a conquista da Grécia, o contato cultural entre os povos e a Igreja Católica como 
religião oficial do Estado (luxúria como pecado capital) nortearam a representação de 
um pênis discreto no Império. A representação do pênis, símbolo de virilidade por 
excelência, é constantemente associada à deterioração humana pelo pecado. Freud 
explica que, com a verticalização do humano, os órgãos genitais masculinos deixam de 
estar escondidos entre as coxas nas quatro patas e passam e ser visíveis, necessitando de 
proteção e tornando-se causa de vergonha (FREUD, 1998). Este mal-estar no artístico é 
apontado por Diderot, identificando o pênis como verme de formato bastante 
desagradável (DIDEROT, 1984). Na Arte, a virilidade expressa passa pelo vislumbre de 
corpos nus masculinos bem talhados, mas com o verme desagradável como presença 
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incômoda, censurado pela ausência de beleza e pela imposição religiosa (vide pinturas 
como “A criação de Adão” e esculturas como “Davi”, ambas de Michelangelo). 

Enquanto a Arte Ocidental pós-Niceia relega à imagem do pênis um não-lugar na 
virilidade, é outra construção de sentido que ele performatiza na formação discursiva da 
pornografia: uma grande joia (BARTHES, 1984). A utilização da mídia para 
manifestação dos prazeres tem sido um caminho viável para integrar o sujeito à 
sociedade sem que lhe sejam impostas diretamente as morais civilizantes (FREUD, 
1998). A pornografia constitui-se, por excelência, em mídia propagadora de imagens 
proibidas com tal objetivo. Guiraud afirma que a ereção peniana, em correlação com 
temas como alto e baixo, erguido e curvado, duro e mole, constituem símbolos 
privilegiados da superioridade social e da vontade de poder (GUIRAUD, 1991). Nesta 
formação discursiva, o pênis desempenha papel para além da procriação: correlações 
imagéticas de formas e direções constroem discursivamente o sentido que o pênis viril 
concede a quem o ostenta. O protagonista de um filme pornográfico (especialmente, 
gay) é aquele que detém o poder, que comanda, a quem o espectador está subjugado. O 
rei-sedutor se exibe e domina, estabelecendo relação de domínio do poderio do 
masculino viril representado pelo pênis (ABOUDRAR, 2012). O espectador é seduzido 
pelo poderoso exibicionista: o pênis-símbolo-máximo é objeto de deslumbramento, 
jamais de vergonha. O pênis ereto é símbolo do poder, e seu proprietário torna-se digno 
de idolatria (TAMAGNE, 2012). O pênis pornográfico mostra-se diferente do pênis na 
Arte. Desavergonhado, faz questão de ostentar valores que se contrapõem ao equilíbrio 
do membro pequeno pensado pelos gregos. A memória discursiva do pênis artístico é 
construída mais envergonhada, não ocupando papel de protagonista, escondendo-se 
como um verme. Quando exibido, deve ser apresentado como pequeno para evitar 
associações com desregramentos. A memória discursiva do pênis pornográfico é 
construída mais altiva, ocupando papel principal na demonstração da virilidade, 
exibindo-se como troféu a ser orgulhosamente ostentado por seu portador. Sua 
representação deve ser ereta, para cima, associando-se ao domínio do eixo de poder. Os 
dois campos aqui brevemente expostos, a Arte Ocidental pós-Niceia e a pornografia 
contemporânea, parecem demonstrar um exemplo de deslize interdiscursivo entre duas 
formações discursivas que imageticamente trabalham com noções anatômicas do corpo 
masculino como modelos de virilidade. 
 
Palavras-chave: Memória discursiva. Pênis. Arte. Pornografia.  
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RESUMO: Na esteira dos trabalhos derivados dos estudos do discurso e das 
materialidades da cultura de modo amplo e da Análise do Discurso de linha francesa de 
modo específico, nosso trabalho se debruça sobre as relações estabelecidas entre a 
produção poética contemporânea e os conceitos de “mídium” e “paratopia criadora” 

propostos por Dominique Maingueneau em sua obra Discurso Literário, voltando-se 
particularmente ao caso do grupo Clube Atlético Passarinheiro, constituído pelos poetas 
Luiza Romão, Ni Brisant e Victor Rodrigues. Compreendendo que as diferentes 
formulações materiais de suas produções evidenciam variadas relações entre sujeitos e 
entre sujeitos e objetos, buscamos aprofundar os conhecimentos sobre os modos pelos 
quais as práticas de constituição e circulação do literário na contemporaneidade 
entrelaçam-se a diferentes fenômenos histórico-discursivos, tais como (i) a crescente 
tendência de mercado que aponta para uma passagem de uma cultura de massas para 
uma cultura de nichos, (ii) a efervescente constituição de objetos culturais nas chamadas 
“cross”, “multi” e “trans”mídias e (iii) a produção de imaginários e de partilhas do 

sensível na sociedade. Tais objetivos justificam-se por indícios que apontam para a 
presença do literário como um “coração pulsante” de imaginários produzidos na 
sociedade em suas diversas esferas, seja através da “viralização” de vídeos-poemas na 
web - como é o caso da poetisa Luiza Romão e seu poema “Projétil de Lei”-, seja por 
tangenciar questões legais, como é o caso do escritor Ricardo Lisias, levado à Justiça 
Federal por utilizar de nomes de pessoas reais com documentos judiciais falsos em suas 
obras. Assim, para melhor compreendermos os aspectos discursivos que sustentam tais 
acontecimentos, circunscrevemos um corpus específico formado por (1) poemas 
escritos dos autores do Clube Atlético Passarinheiro; (2) capas, quarta-capas e 
ilustrações de seus livros; (3) vídeos dos poetas em circulação em seus canais de 
YouTube; (4) postagens nas páginas de Facebook de cada autor e do grupo como um 
todo. Tais objetos são, então, analisados a partir dos procedimentos teórico-
metodológicos denominados de embreantes paratópicos, subdivididos em: (a) 
cenografia, aqui entendida como a sistematicidade de elementos semânticos de 
naturezas tópica, figurativa, visual, linguística etc. que os textos apresentam como 
evidências enunciativas; (b) ethos discursivo, entidade que remete a "uma maneira de 
ser de um corpo investido de valores ‘socialmente especificados’” (CARNEIRO, 2004, 

p. 08); e, por fim, (c) código linguageiro, compreendido como um modo de dizer 
específico que instaura um mundo que se dá a ver ao mesmo tempo em que empreende, 
no próprio mundo instaurado, uma necessidade de se dar a ver exatamente desse modo. 
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Ademais, cotejamos continuamente nossas análises com leituras provenientes dos 
estudos das materialidades literárias, comunicacionais e culturais, de forma que o 
desenvolvimento deste projeto nos possibilitou não somente a aproximação de campos 
de estudos como a Comunicação e o Design, participando de eventos desenvolvidos nos 
citados campos, mas também o delineamento de certos resultados parciais que apontam 
para uma ruptura dos estudos de “mídium” com os estudos de “mídia” (e, mais 

especificamente, de “transmídia”) tal qual empreendido por autores como Christy Dena: 
se, por um lado, a aproximação dos estudos das mídias com os estudos de narrativas nos 
possibilitam maior entendimento daquilo que se tem chamado de “universos 

narrativos”, por outro, essa mesma aproximação não parece totalmente adequada ao 

tratar da criação poética. Essa inadequação parece se sustentar tanto por uma 
problemática de gênero (nem todo poema é uma narrativa) quanto por uma problemática 
de multimodalidade, que diz respeito ao fato dos objetos poéticos analisados derivarem, 
ao serem transpostos a outras mídias que não o livro, para outras textualidades 
concomitantes à principal (isto é: o verbal diz A, mas o visual diz B), rompendo o 
conceito de adaptação e apontando para a necessidade de outras abordagens sobre esses 
objetos. 
 
Palavras-chave: Discurso Literário. Materialidades do Poético. Gestão de Autoria.   
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar sites de internet que tragam reportagens 
com fórmulas e manuais que ensinariam como ser uma mulher de sucesso. Este trabalho 
se insere no meu projeto de doutorado cujo o objetivo é analisar a constituição do 
discurso midiático e empresarial no que tange a presença de mulheres em cargos de 
chefia em grandes empresas. O intuito é observar a presença (e sua respectiva 
justificativa) de mulheres nos rankings das pessoas / empresários mais poderosos/ 
importantes do mundo, assim como as justificativas dadas pelas empresas para o 
crescimento da presença feminina nos cargos de chefia. A partir de uma perspectiva 
materialista de discurso, considero que podemos contribuir ao debate e a uma melhor 
compreensão da posição social em que a mulher é inscrita ao ocupar o lugar social que é 
frequentemente associado aos homens: um lugar de chefia no 'mundo dos negócios'. 
Assim como, iniciativas que visam promover o “empoderamento feminino”, com 

diretrizes que orientariam a uma equidade de gênero. Desenvolvo meu trabalho a partir 

do aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso materialista (AD). A AD nos 

permite compreender os sentidos e interpretá-los a partir de uma relação que se 

estabelece no discurso com sua exterioridade e a história, retomando aquilo que já foi 

dito. A questão da materialidade é central à AD (a materialidade da história, a 
materialidade da língua, a materialidade do discurso), fazendo com que nem a história, 
nem a língua, nem o discurso sejam vistos/ tratados como um meio. Muito menos como 
um meio transparente de informação, que visaria como produto final das análises, 
chegar à coisa, ao fato, à informação propriamente dita. Minhas análises são centradas 
nas formações imaginárias projetadas no discurso midiático que constroem uma posição 
de sujeito adequada e pretensamente una para “uma mulher de sucesso”. Analiso 

também o efeito de pré-construído. Este pode se materializar no discurso através de 
nominalizações (PÊCHEUX, 2009) que apagam a construção ideológico-discursiva que 
materializa o condensamento de sentidos silenciados ao se nomear. Através da análise 
do pré-construído e do efeito de sustentação podemos estabelecer a relação entre 
discursos, e assim entre formações discursivas distintas. O efeito de pré-construído 
assim como o efeito de sustentação são produzidos a partir de uma posição-sujeito, 
produzindo o efeito de universalidade para quem está inscrito naquela posição. Para 
analisar o efeito de pré-construído e a relação com interdiscurso, analiso os “Princípios 

de Empoderamento das Mulheres” elaborados a partir da colaboração entre a Entidade 

das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres (ONU 
Mulheres) e o Pacto Global das Nações Unidas, que determinam diretrizes “para o meio 
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empresarial oferecendo orientação sobre como delegar poder às mulheres no ambiente 
de trabalho, mercado de trabalho e na comunidade”. Observo que, em relação às 

fórmulas de sucesso, ao mesmo tempo em que se diz “fórmulas para uma mulher de 

sucesso” e suas variações (mulheres poderosas, etc.), no meio dos negócios, 

principalmente no que diz respeito aos altos cargos de chefia, tende-se a justificar a 
escolha dos nomes indicados a ocupar tais posições a partir exclusivamente da 
competência individual dos candidatos em questão, como se não houvesse questões de 
gênero perpassando às escolhas (ou quaisquer outras “questões”, como raciais ou de 

classe, por exemplo). Analiso a relação entre “mulher de sucesso” e “homem de 

sucesso”, e o apagamento imaginário das questões de gênero que perpassam a disputa 

pelos altos cargos de chefia. E o silenciamento de questões de raça e classe que 
perpassam as questões de gênero ao se dizer mulher/ mulheres. Analiso estes discursos 
a partir das relações entre competência profissional e questões de gênero, 
compreendendo gênero como uma construção discursiva. 
 
Palavras-chave: Mulher. Discurso midiático. Pré-construído. Posição-sujeito. 
Formações imaginárias. 
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ESPAÇO 
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RESUMO: Esta pesquisa de doutorado prevê como constituição do corpus de análise 
entrevistas com garotas de programa que se prostituem no bairro Jardim Itatinga, 
localizado em Campinas. Neste momento, o projeto já foi aprovado pelo comitê de ética 
da Universidade Estadual de Campinas e as entrevistas estão agendadas para o segundo 
semestre de 2016. O contato e a viabilização de entrada no bairro está sendo realizada 
com a Associação Mulheres Guerreiras, associação de prostitutas de Campinas, 
contudo, destacamos que sentimos certa resistência e dificuldade de acesso às 
profissionais do sexo para a realizar as entrevistas. Apesar de ainda não dispormos da 
materialidade linguística, considerando que o corpus é fundamental para realizar o 
recorte analítico, a leitura de trabalhos sobre o local e pesquisas que abordam a 
prostituição delineia alguns pontos que possivelmente serão abordados no decorrer do 
trabalho. Considera-se neste momento inicial a importância de pensar o urbano, a cidade 
e o discurso imbricados na constituição do sujeito. Enquanto espaço simbólico, a cidade 
significa no confronto com o político, no movimento da língua e da história, nos 
embates discursivos que a atravessam constantemente. O Jardim Itatinga se configura 
como um lugar destinado à prostituição, construído na década de 60 pelo poder público, 
fruto de um projeto de “limpeza” do centro de Campinas e dos bairros considerados 

nobres, como o Taquaral e o centro.  Segundo dados divulgados pelo Centro de Saúde, 
estima-se que cerca de duas mil mulheres se prostituem pelas ruas, casas de prostituição 
de pequeno, médio e grande porte ou ainda em suas próprias residências. Considerado a 
maior zona urbana a céu aberto da América Latina (TAVARES, 2014), o bairro é 
constituído por dezenas de boates, casas de show, pequenos motéis, bares, prostíbulos, 
e, como parte de um centro urbano, possui um comércio voltado para atender os 
moradores, como lojas de roupas, de lingeries, de acessórios eróticos, restaurantes, 
padarias, escolas, igrejas e outros empreendimentos. A rua é fortemente (re)significada 
no bairro. É na rua em que as mulheres se expõem nuas convidando os clientes a entrar 
nas casas, é na rua que combinam valores e serviços a serem feitos, é na rua que 
compram mercadorias de ambulantes que levam produtos ao distante bairro, é na rua 
que mulheres passam com seus filhos a caminho da escola, é na rua que socializam. 
Ainda, como parte integrante da dinâmica citadina, há moradores no bairro que não 
estão envolvidos diretamente com a prostituição e, numa tentativa de distinção, 
escrevem nas faixadas de suas casas “residência familiar” ou “casa de família”. 

Interessa pensar como se estabelece a relação de sentidos entre a rua e a casa, visto ser 
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esta no bairro local de morada e de trabalho, considerando o interdiscurso e a memória 
discursiva sobre esses espaços. As fronteiras que definem e delimitam o que é zona e 
espaço citadino se diluem, constituindo um outro lugar, que significa a partir da 
confluência das sobreposições de lugares distintos. Trata-se: a) da zona mais o espaço 
público, b) da zona mais o funcionamento do espaço urbano e c) da zona mais a 
constituição familiar. Como cidade é constituída para e por sujeitos, vale dizer que os 
sujeitos se movimentam nesses espaços, vivem (n)a contradição e produzem sentidos. O 
sujeito se identifica na relação: prostituta-cidadã, prostituta-mãe, prostituta-dona de 
casa, prostituta-ordem familiar, isso porque “a cidade se mostra através de seus 

confrontos” (LAGAZZI, BRITO, 2001). Dessa forma, o Jardim Itatinga interessa a esta 

pesquisa por justamente constituir um lugar de embates, contradições, repetições, 
perpetuações e também de ressignificações de sentidos. Interessa considerar nas 
entrevistas, visto essa relação fortemente marcada no bairro entre a casa e a rua, pensar 
como a maternidade e a prostituição estão relacionadas e que sentidos ecoam nos relatos 
colhidos.  
 
Palavras-chave: Discurso. Urbano. Prostituição. Jardim Itatinga. 
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RESUMO: Este trabalho pretende examinar o cinismo nos processos de subjetivação 
contemporâneos, de maneira a levantar questões sobre o modo como as relações entre 
sujeito e sentido são pensadas na Análise de Discurso. Aqui entendido como um modo 
particular de relação com a ideologia e não como uma intervenção intencional dos 
sujeitos, o cinismo (questão trazida para o campo da AD por Baldini, 2009), tal como o 
assujeitamento, da forma como é definido por Althusser (1970), não pressupõe um 
engajamento subjetivo, mas uma repetição metódica de rituais materiais. Trata-se, em 
nossa compreensão, de uma prática discursiva relacionada a um distanciamento irônico 
próprio ao funcionamento da ideologia na contemporaneidade. Tal como a ironia – “tipo 

de discurso” (ORLANDI, 2012) –, pensamos o cinismo – “tipo peculiar de ironia” 

(BALDINI e DI NIZO, 2015) – como um funcionamento discursivo ligado a estruturas 
duais e contraditórias que, embora divergentes entre si, podem articular-se de maneira 
complementar. Segundo Pêcheux ([1975] 1988, p. 142), a ironia é uma “contradição 

apreendida e exibida” inerente à “discrepância pela qual o indivíduo é interpelado em 
sujeito... ao mesmo tempo em que é ‘sempre-já sujeito’”. Desse modo, a ironização 
seria um “processo fundamental no interior de uma economia cínica de discurso que 

permite transformar contradições postas em contradições resolvidas” (SAFATLE, 

2008). Diante dessas considerações, acreditamos que o cinismo, da mesma maneira que 
a ironia, possa ser pensado como “ato de fala de duplo nível” (SAFATLE, 2008) e 

analisado em sua relação com o interdiscurso, a memória, a formação discursiva, as 
condições de produção e os “lugares de enunciação”, noção proposta por Zoppi-Fontana 
(2003) e definida pela autora como uma dimensão constitutiva do processo de 
subjetivação associada à força performativa do ato de enunciar. Nesse sentido, vale 
lembrar que Michel Pêcheux (1998) aponta o trabalho de Shoshana Felman (1980) 
como uma importante reflexão acerca das relações entre a teoria dos atos de fala e a 
psicanálise. Esta afirmação permite-nos estabelecer uma articulação entre essa teoria 
desenvolvida por John L. Austin (1962), a Análise de Discurso de filiação pecheutiana – 
no que tange às maneiras de se pensar sujeito e sentido na atualidade –, e a própria 
filosofia (SLOTERDIJK, 1983;  ŽIŽEK, 1989, 1990; SAFATLE 2008, 2010) – no que 
diz respeito à questão cinismo mais especificamente –, buscando não uma conciliação 
entre essas disciplinas, mas trabalhar em suas próprias contradições. Lançando mão de 
nosso dispositivo teórico-analítico, pretendemos observar, na relação entre língua e 
discursividade, a possibilidade do sujeito de jogar com o sentido, provocando rupturas, 
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inversões e deslocamentos em materialidades carregadas de historicidade. A proposta 
desta pesquisa é analisar os embates kynikos-cínicos na disputa dos sentidos, um par 
antitético que, segundo Sloterdijk ([1983] 2012, p. 294), “corresponde 

significativamente ao par resistência e repressão”. Tanto como gesto de resistência ao 

poder quanto como prática provinda do poder, esse funcionamento ideológico e 
discursivo propaga-se nas mais variadas dimensões da vida social, sendo observado no 
âmbito do poder, nas esferas políticas e institucionais, nos meios de comunicação, no 
campo da sexualidade, nas manifestações públicas, artísticas, culturais, etc. e tem uma 
relação direta com a estrutura da crença fetichista, que pode ser resumida na formulação 
“eu sei bem, mas mesmo assim...” (MANNONI, 1969). Esse trabalho está inserido em 
um projeto de doutoramento iniciado no primeiro semestre de 2014, sob a orientação do 
Prof. Dr. Lauro José Siqueira Baldini. Atualmente, temos lançado um olhar  atento a 
alguns recortes extraídos de publicações veiculadas na rede social Facebook envolvendo 
as materialidades significantes democracia e violência. A fim de examinar o 
funcionamento da lógica cínica em seu modo de inverter e deslocar sentidos, tomamos 
como exemplo dizeres em que o sujeito, em nome da democracia, apoia golpes e, em 
nome do combate à violência, defende a prática da tortura e o porte de arma. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Cinismo. Ideologia. Inconsciente 
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RESUMO: Neste trabalho propomos analisar o movimento discursivo em torno de 

dinheiro e suas tecnologias, seus efeitos de sentido produzidos pelos enunciados de 

instituições públicas que, por meio de seus instrumentos ideológicos, individuam o 

sujeito. Esta pesquisa se justifica pela atual reformulação que pode ser observada neste 

campo discursivo, fazendo funcionar e circular sentidos sobre transparência e 

acessibilidade justapostos a outros como descontrole (do mercado financeiro, por 

exemplo). No espaço eletrônico, por uma midiática “língua de vento”, o discurso sobre 

o dinheiro, o “dinheiro da sua conta” se constitui por uma constelação de enunciados 

‘edificantes’ que fala e significa ao mesmo tempo para “cada um”, para “todos” e/ou 

para “ninguém”. Esse discurso está relacionado à ‘acessibilidade’, à mundialização e à 

contemporaneidade de um jogo de palavras, funcionando “sempre” na produção de 

sentidos de “solução” de problemas por uma técnica/ciência, porém falíveis e 

equívocas. Estão, portanto, atravessados de equívocos e de opacidade (PÊCHEUX, 

2006). Os sentidos sobre o dinheiro circulam inseridos em uma lógica de poder e 

controle, como se estes fossem absolutos do sujeito. No entanto, observa-se que se 

produzem aí derivas que dizem respeito às ilusões da relação do sujeito com o dinheiro, 

consigo mesmo, com relação a suas tecnologias, as instituições e a sociedade. Para 

descrever, interpretar e analisar esse discurso sobre o dinheiro e suas tecnologias, 

tomaremos como referencial teórico-metodológico a Análise de Discurso de Michel 

Pêcheux e Eni Orlandi. Como resultado parcial, desenvolveremos uma análise de um 

enunciado do Portal da Transparência do Governo Federal da Controladoria Geral da 

União (CGU), que apresenta uma peça publicitária, um dos nossos recortes, que conta 

com a seguinte formulação “Dinheiro público é da sua conta”. Formulado no espaço 

eletrônico e tendo como constitutiva a materialidade do digital, podemos considerar que 

o enunciado funciona apelando a uma memória que coloca em funcionamento um 

dispositivo panóptico. O panóptico, portanto, se configura nessa pesquisa como um 

dispositivo ao qual podemos recorrer para compreender a constituição de sentido de 

controle que acaba por circunscrever a todos, desde aqueles que exercem o controle aos 

que devem/são controlados pelo dispositivo (FOUCAULT, 1992). Este assujeitamento 

panóptico, pela transparência do dinheiro, que constitui o sujeito, pode ser o efeito do 

“liberalismo totalitário” (expressão de Chomsky), segundo Orlandi (2012) que 

acrescenta numa administração subjetiva para o sujeito um temível jogo de palavras 

entre liberdade, democracia, cidadania, transparência, etc. Para Orlandi (2012), o estado 

capitalista moderno acaba conseguindo com muita habilidade agir sobre as massas, 

inclusive sobre os ‘excluídos’, ou melhor, e no nosso caso, os segregados do acesso à 
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internet. Não é pelo fato de existirem “desconectados” que a sociedade passa a não ser 

afetada pela materialidade do digital. O modo como o discurso sobre a transparência 

pública funciona nos materiais analisados aponta para uma pedagogia da verdade, ou, da 

propaganda pelo fato. Como Orlandi (2012) nos indica, a ideologia da manipulação 

fracassa em discernir o que circula entre todo mundo e ninguém, entre cada um e os 

outros, entre os quem têm direito, os representantes, e os “irresponsáveis”. Na memória 

discursiva, o dinheiro privado não é objeto de corrupção: ele tem dono, tem patrão. Está 

protegido pela legislação, pelo sigilo, pelas prerrogativas de ser patrimônio privado. O 

dinheiro público que é “de todos”, da minha, sua, nossa conta que não é “de ninguém”, 

é “patrimônio público”, sem proteção, sem sigilo, direito de todos ou dos que tem 

“direito” ou acesso. O portal da transparência está, no recorte analisado, significado 

como a solução dos problemas de gestão do dinheiro público. O espaço eletrônico se 

apresenta como uma solução aos males dos quais a administração do dinheiro público 

sofria antes e como um modo de ‘participação’ democrática. Mas, afinal, “o dinheiro 

público é da conta de quem?”. A resposta pode ser singela “O dinheiro público é da sua 

conta”, ou ainda, “da sua culpa”. E quem não tem conta, ‘acesso’, “culpa”? Os 

‘desconectados’ podem enviar uma carta para a CGU que ela responderá para 

democratizar ainda mais a culpa. Assim, poderíamos assistir à metade da população 

enviando cartas para a CGU. A questão do não ter acesso à internet, estar segregado da 

transparência, nos remete a vários outros significados do e-transparência, do e-dinheiro, 

que serão explorados na nossa pesquisa. 
Palavras-chave: Dinheiro. Tecnologias. Transparência. Análise do Discurso. 
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RESUMO: O recorte que trago para esta discussão acerca do poético na obra de Michel 
Pêcheux retoma dois livros do autor: Semântica e Discurso (1975) e A Língua 
Inatingível (1981). Parto das reflexões de minha tese de doutoramento, em que 
proponho ler Pêcheux para compreender o estatuto do poético em sua obra.  Esclareço 
que não tomo a obra deste autor em sua totalidade, o que não seria coerente com minha 
filiação teórica – a da Análise do Discurso materialista, mas proponho uma leitura que 
obedece a premissas guiadas pela construção de um arquivo constituído de trabalhos do 
autor e de textos considerados essenciais, de autores com quem Pêcheux dialoga, para 
além de sua disciplina. Relembro que a preocupação primordial de Pêcheux em meio às 
suas questões acerca das relações sociais referia-se à ligação entre discurso e prática 
política, sendo a ideologia a questão central de suas reflexões. Para o filósofo, a luta 
ideológica não era atribuída aos mal-entendidos semânticos, uma vez que isso 
conduziria o debate para o terreno do idealismo, na direção de uma semântica universal. 
Ao inverso disto, Pêcheux assinala que “No terreno da linguagem, a luta de classes 

ideológica é uma luta pelo sentido das palavras, expressões e enunciados, uma luta vital 
por cada uma das duas classes sociais opostas que têm se confrontado ao longo da 
história. (2011, p 273)”. Notadamente, este filósofo materialista de “um pensamento 

forte” (MALDIDIER, 2003, p.15), que “pensa politicamente” (ORLANDI, 2011, P.11), 

em meio as suas inúmeras inquietações sobre a língua, o sujeito e a história, trouxe um 
olhar arguto para o poético em sua disciplina da Análise do Discurso embora nunca 
tenha proposto análises de poemas, ou de textos literários. Pêcheux desloca o poético do 
campo estético para concebê-lo como um funcionamento da língua, e não como “um 

trabalho extraordinário com o significante” (PÊCHEUX, [1983], 2006, p.25). Nesse 
sentido, é de língua que se trata, e não de um gênero específico de produção literária. 
Cumpre destacar que, embora Pêcheux tenha se dedicado à análise de discursos 
políticos, escritores e poetas, bem como suas escritas, estiveram presentes na 
textualização do autor, sobretudo em alguns trabalhos escritos da década de 1980. Ao 
me movimentar pelo arquivo do autor, me coloquei então atenta à presença de termos 
como poesia, poético, poética, poema, poeta e outros correlatos, e também menções do 
autor a diversos poetas, citações de versos, etc., para observar como uma discussão 
sobre o poético foi ocupando um determinado lugar em sua teoria e, ainda, essa 
discussão foi sendo textualizada. A partir disto, interrogo sobre a espessura semântica 
das variadas designações de poético, poesia, poética na textualização do autor, que são 
referenciados por si sós, ou em formulações como: efeito poético, deslizamento poético, 
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traço poético, metáfora poética, etc. Destaco que, exceto por poucas formulações que 
incluem o significante poesia em seu livro Semântica e Discurso (1975), em outros 
textos das décadas de 1960 e 1970 não há menções ao poético. Isso justifica o presente 
recorte. Sublinho do texto de 1975 que o autor afirma não ser a lógica um “obstáculo 

para a poesia, isto é, para aquilo sem o que ‘as coisas não seriam senão o que elas são’: 

alguns poderão chegar até mesmo a sustentar que a lógica é a forma mais sublime da 
poesia” (PÊCHEUX [1975], 2009, p.26). Essa afirmação está de acordo com parte da 

discussão trazida em A língua Inatingível, trabalho em que a presença do poético é 
muito importante. Desse trabalho, trago pequeno recorte de um diálogo que Pêcheux e 
Gadet estabelecem com Jean Claude Milner, ponto central da discussão acerca do 
poético: “[...] a poesia não tem lugar determinado na língua porque ele é literalmente 

coextensiva a esta última, do mesmo modo que o equívoco: talvez ‘não haja poesia’” 

([1981], 2004, p.64). Poesia e equívoco - destaco. Há também que se dizer que em A 
Língua Inatingível a presença do poético suscita outros questionamentos: Refiro-me ao 
modo como Pêcheux faz menção à poesia e a loucura: “a loucura (e a poesia) fazem 

também um certo uso da língua, são igualmente apreendidas no real” (p.63);  poesia e 

político: “A irrupção do equívoco afeta o real da história, o que se manifesta pelo fato 

de que todo processo revolucionário atinge também o espaço da língua: 1789, 1870, 
1917... essas datas históricas correspondem na linguagem a momentos privilegiados: a 
instauração do francês nacional, a ‘mudança de forma’ da métrica francesa tradicional 

introduzida por Rimbaud, e o surgimento das ‘vanguardas’ literárias, poéticas e 

linguísticas, no campo do Outubro russo (GADET; PÊCHEUX, [1981], 2004, p. 64). 
 
Palavras-chave: Poético. Análise do Discurso. Michel Pêcheux. 
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O REAL DO VIRTUAL E SEUS EFEITOS SOBRE O SUJEITO 
 

Alexandre Wagner da Rocha36 
Universidade do Sul de Santa Catarina 

Prof. Dr. Maurício Eugênio Maliska 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 
 

RESUMO: A presente pesquisa visa descrever e analisar a forma como o virtual 
(rede/internet) se apresenta materialmente inscrita / escrita em nossa sociedade nos dias 
de hoje, para, a partir dele, descrever e analisar as relações que, enquanto sujeitos, 
(re)produzimos nele/através dele com outros sujeitos (que nele/por ele – o virtual – 
também se inscrevem). Não obstante, ao olharmos para ambos, virtual e sujeito, nos 
deparamos com estes num fluxo contínuo que nos leva a considerar não apenas seu 
aspecto “atual”, mas também seus modos de constituição, formulação e circulação. 

Considerando que este trabalho se desenvolve a partir do escopo teórico/analítico da 
Análise do Discurso de vertente francesa, da forma como foi proposta por Pêcheux 
(1975) na França e desenvolvida, principalmente, por Orlandi (2008) no Brasil, nos 
propomos a tomar tanto o virtual (rede/internet), quanto os modos de identificação dos 
sujeitos, no entremeio entre a linguística (saussuriana), o materialismo histórico (da 
forma como Althusser releu Marx) e a psicanálise (Freud relido por Lacan). Nosso 
trajeto de pesquisa toma como ponto de partida as relações (im)possíveis entre os 
campos apontados acima, em especial a forma como (não) se relacionam frente ao 
estádio do espelho em Lacan (1953), para, a partir destes (des)encontros, propormos 
uma re/des/construção do esquema lacaniano. Ao remontarmos o estádio dos espelhos, 
o fazemos reintroduzindo um atravessamento de princípios da própria física óptica (em 
especial os que dizem respeito aos espelhos côncavos) para, a partir destes, repensarmos 
as relações estabelecidas entre os elementos que o compõem, e que sobre ele atuam. 
Acreditamos que este novo modo de compreendê-lo/interpretá-lo, possa se constituir 
como um novo esquema – um estádio do espelho discursivo – que nos permita 
observar/compreender/analisar melhor o processo de constituição dos sujeitos em 
paralelo aos modos de identificação, contra-identificação, desidentificação e re-
existência que realizam (ou que podem vir a realizar) no interior do campo da AD. Ao 
retomarmos o processo de constituição dos sujeitos, procuramos fazê-lo propondo 
relações entre algumas noções discursivas (como Ideologia, Formações Ideológicas, 
Formações Discursivas, Interdiscurso e Posição-sujeito) com alguns pressupostos 
psicanalíticos (entre eles, Inconsciente, Outro/outro e Ideal de Eu). Cabe ressaltar aqui 
que, por aprofundar relações da AD com a psicanálise, este último movimento, é 
tomado, também, na relação que os sujeitos estabelecem com/entre as instâncias do 
Simbólico, do Imaginário e do Real, a partir das quais promovemos alguns 
atravessamentos de outras teorias que nos permitem analisar estes aspectos no 
batimento com o corpus de análise, entre elas, o Virtual em Deleuze (1968) e a teoria 
dos simulacros em Baudrillard (1981). O movimento de análise que produzimos até o 
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momento tem nos permitido estabelecer uma série de relações entre o virtual 
(rede/internet) e o Virtual (tomado enquanto Outro/Inconsciente/Interdiscurso), que, por 
sua vez, vem nos proporcionando compreender melhor o processo de (des)subjetivação 
dos sujeitos que se inscrevem na/através da rede/internet, efeito que encontramos 
desenvolvido em Haroche (2011) na obra Tiranias da Visibilidade. No entanto, este 
processo de (des)subjetivação tem se mostrado apenas um dos possíveis efeitos quando 
pensamos o sujeito na relação com o Real do virtual/Virtual, uma vez que, é também 
nesta/a partir desta relação que podemos observar outras formas de 
inscrição/subjetivação, as quais apontam para a possibilidade dos sujeitos re-existirem. 
Assim como ocorre com os simulacros, ao “esvaziarmos” os sujeitos de sua 

subjetivação, ou seja, ao desconstruirmos as relações que estes estabelecem com o 
Outro/Interdiscurso, vemos abrir-se um espaço, ou melhor, estabelecer-se um campo, a 
partir do qual torna-se possível os sujeitos se confrontarem com o Real do 
virtual/Virtual e a partir dele se (re)inscreverem e (re)existirem. Contudo, tudo que vem 
depois deste momento dependerá da relação que os sujeitos estabelecem com aquilo que 
do Real do virtual/Virtual (e que fica de fora a cada nova inscrição destes na realidade 
do virtual), ou seja, é neste momento que vemos tanto a possibilidade dos sujeitos 
tornarem-se/assumirem o papel do Outro (tiranos e intolerantes), mas é também deste 
momento, de contato com o Real do virtual/Virtual, que vemos a possibilidade dos 
sujeitos constituírem-se como um outro no/do Outro, ou seja, como um significante de 
pura diferença, quem mantem suas singularidades em meio a outros significantes de 
pura diferença. Neste sentido, podemos concluir, ao menos provisoriamente, que o Real 
do virtual/Virtual diz respeito tanto aquilo que por não cessar de se inscrever no fluxo 
contínuo de informações promovidas no/pelo virtual (rede/internet), e que, neste 
sentido, promove, predominantemente, o eterno retorno do Outro sobre o mesmo 
excluindo as diferenças; como é também ele, o Real do virtual/Virtual, que ao nos 
colocar em contato com aquilo que não cessa de não se inscrever, nos permite inscrever/ 
nos inscrever como um outro no/do Outro no Mesmo e re-existirmos em nossa 
singularidade.      
 
Palavras-chave: Real. Virtual. Re-existência.  
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O TRABALHO DA FORMAÇÃO DISCURSIVA NA IRRUPÇÃO DO 
ACONTECIMENTO DISCURSIVO 

 
Alessandro Nobre Galvão37 

Universidade Federal do Pará 
Profa. Dra. Fátima Cristina da Costa Pessoa 

Funcionamento do Discurso e do Texto  
Análise do Discurso 

 
RESUMO: Fevereiro de 1989, o então diretor da Eletrobrás, José Muniz Lopes, 
participante convidado do I Encontro dos povos indígenas do Xingu, segue 
apresentando as características do projeto de barragem do rio Xingu, suas vantagens e as 
medidas tomadas pelo governo para mitigar os impactos socioambientais. A jovem 
índia Tuíra se aproxima da banca expositora, discursa em sua língua nativa contra a 
barragem e, inesperadamente, toca com seu facão a face do referido diretor. Surpresa e 
espanto se faz sentir no recinto, enquanto Muniz-Lopes permanece paralisado com seus 
braços cruzados sobre a mesa. Num primeiro momento, instala-se um intervalo, donde o 
silêncio opera para que os sentidos respirem (INDURSKY 2003), até que a memória 
começa a trabalhar o fato inusitado, pelo movimento de duas forças antagônicas – uma 
tentando sufocar o acontecimento (inscrevê-lo na ordem do já sabido), a outra 
estilhaçando a estrutura para inscrever em seu interior o acontecimento discursivo ou o 
ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória (PÊCHEUX, 1990). Para 
Pêcheux (2009), a memória tende a inscrever, absorver o acontecimento. No entanto, 
sob forte pressão do peso do acontecimento histórico, a trama histórica dos sentidos 
sofre fissuras que culminam na irrupção do novo. Em função dessa possibilidade do 
choque do acontecimento, Pêcheux (2007) propõe uma diferenciação nas formas de 
inscrição do mesmo: a) o acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a se 
inscrever; b) o acontecimento que é absorvido na memória como se não tivesse 
ocorrido. Na ocasião do evento histórico em comento, identificamos duas posições de 
sujeito alinhadas a formações discursivas relacionadas antagonicamente – a FDDB 
(formação discursiva desenvolvimentista do branco) e a FDPI (formação discursiva 
preservacionista do índio). Importa-nos neste trabalho, que é uma das fases de nossa 
pesquisa de doutoramento, compreender justamente o movimento que permitiu a 
inscrição do novo – o gesto de interpretação do ato da índia como veemente recusa à 
instalação do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte no rio Xingu. Mais 
especificamente, perguntamo-nos sobre os processos colocados em jogo logo após o 
acontecimento histórico, os que trabalharam a inscrição/absorção do fato, abortando a 
possibilidade de o acontecimento vir a ser o diferente, e os que lograram o 
escape/irrompimento do acontecimento discursivo. Uma parte de nosso corpus – 
constituído por SD extraídas de reportagens veiculadas, após o I Encontro, nas 
principais mídias impressas do Estado do Pará (O Liberal, O Diário do Pará) e nas de 
maior visibilidade e circulação no país à época (Folha de São Paulo, Jornal do Brasil) – 
nos aponta para o trabalho de cada posição de sujeito alinhadas às referidas FD. Uma 
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busca claramente sufocar o acontecimento, inscrevê-lo na trama de sentidos históricos, a 
outra trabalha com a implosão da estrutura, tratando de ressignificar o fato para 
acomodá-lo na estrutura em sua condição de novo.  Sentidos vão circular nessas mídias 
donde se pode observar claramente uma subdivisão categorial – o foco no gesto da índia 
ou o foco no enquadre interacional – a cena Muniz Lopes/Tuíra.   Nossa hipótese mais 
contundente é a de que o acontecimento discursivo – que permitiu a emergência e 
circulação do discurso de recusa radical ao complexo hidrelétrico de Belo Monte - é um 
processo trabalhado insistentemente pela FDPI que denega sentidos como  - “a índia 

quase corta as orelhas do diretor”,  “ a índia foi rude com o diretor”, “ a índia agrediu o 

diretor”, “a índia ameaçou o diretor com um facão”, “momento de constrangimento e 
perigo”, “momento de apreensão, perplexidade e medo”, “momento do choque 

cultural”, “momento surrealista”, “momento de tensão” -  para inscrever na estrutura os 
seguintes sentidos – o do enquadre interacional como ritual indígena de 
descontentamento e o do gesto da índia como indignação, descontentamento, disposição 
para a luta.  
 
Palavras-chave: Discurso. Formação discursiva. Memória. Acontecimento discursivo.  
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OS SENTIDOS DE CULTURA E A LEGITIMAÇÃO DO PODER DO 
ESTADO BRASILEIRO SOBRE O ESPAÇO E OS SUJEITOS 

NACIONAIS 
 

Felipe Augusto Santana do Nascimento38 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Carolina María Rodríguez Zuccolillo 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 
 
 
RESUMO: Este trabalho, filiado à Análise de Discurso, tem como objeto analisar a 
constituição histórica dos sentidos em torno da palavra “cultura” e seu funcionamento 

nos processos de identificação dos sujeitos ao Estado brasileiro. Por considerarmos que 
toda palavra tem uma história e uma memória, que são também reguladas pelos 
dicionários, e que a cultura dita nacional se fixa por meio de dispositivos legais e 
institucionais, tomaremos como corpus alguns dicionários lusitanos e brasileiros 
representativos do século XVIII, XIX e XX, as sete Constituições nacional do Estado 
brasileiro (1824-1988) e programas e ações do Ministério da Cultura (MinC), mais 
especificamente os documentos relacionados ao Plano Nacional de Cultura (PNC) e ao 
Sistema Nacional de Cultura (SNC). Dessa forma, analisaremos como os sentidos em 
torno da palavra “cultura” são materializados na textualidade específica desses 

diferentes materiais e como o Estado, por meio de suas políticas públicas de cultura, vai 
delimitando o que é entendido por cultura e, por sua vez, determinando o que é e não é 
cultura(l). Partimos do pressuposto de que a cultura desempenha um papel central 
enquanto mecanismo de legitimação do poder do Estado sobre os sujeitos e sobre o 
espaço nacionais (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2004), por meio de um trabalho de 
homogeneização da cultura que, como denomina Esteves (2011; 2014), funciona como 
um “efeito-cultura”, ao produzir o pertencimento ao Estado pela construção de uma 
unidade de uma identidade nacional. Tal efeito é resultado, também, de políticas 
públicas de cultura instituídas pelo Estado que forjam uma unidade social por meio de 
“valores” a serem compartilhados pelos sujeitos, inscritos num espaço territorial 

demarcado. A cultura, assim, passa a funcionar na identificação dos sujeitos ao Estado 
na sua relação com o local e pela “valorização” de determinados elementos que passam 

a ser legitimados como comuns e necessários para a identificação dos sujeitos como o 
espaço no qual está inserido. Na tentativa de legitimar e cercear a pluralidade de 
culturas, o Estado, então, por meio de seu aparelho jurídico-administrativo, 
homogeneíza a diferença, produzindo uma homogeneização interna para criar uma 
unidade em contraste com o seu exterior: os não sujeitos brasileiros, os não pertencentes 
à “cultura” nacional e ao espaço nacional. Compreender o funcionamento da palavra 
“cultura” em dicionários e em documentos oficiais do Estado brasileiro, nesse sentido, é 

fundamental para se compreender como, por meio da cultura, os sujeitos são levados a 
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se identificar a um Estado nacional particular, a se dizer brasileiro, por compartilharem 
determinados elementos tidos como “culturais”, circunscritos a um determinado espaço 

nacional. Em nossos materiais, é possível observar que é no batimento entre a unidade 
formal e a diversidade concreta que as políticas públicas de cultura legitimam, 
regulamentam e comercializam a cultura. Desse modo, diferentemente de outros 
momentos da história da palavra “cultura”, há atualmente uma dominância do Mercado 

e do processo de mundialização nas atividades culturais, produzindo diferentes 
processos de significação para os sujeitos na sua relação com o espaço. Nesse sentido, 
por meio da unidade jurídico-administrativa do Estado são construídos sentidos para os 
sujeitos e sua existência pela passagem da “sociedade de Estado para a sociedade de 
Mercado” (LEWKOWISC et allli apud ORLANDI, 2010, p. 18). Compreender os 
deslocamentos de sentidos em torno da palavra “cultura” e os dispositivos legais e 

institucionais que fixam a “cultura” nacional pode nos ajudar, enquanto estudiosos da 
linguagem, a (re)pensar as formas de constituição da sociedade pelo fio da linguagem, 
desnaturalizando as práticas ditas culturais e compreendendo seus efeitos políticos. O 
trabalho proposto poderá também contribuir para compreender, do ponto de vista da 
Análise do Discurso, a própria noção de cultura, preocupação que tem caracterizado 
diversos trabalhos realizados na área nos últimos anos.  
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Cultura. Dicionários. Estado brasileiro. Políticas 
Culturais. 
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TRÊS PROMESSAS PARA VENCER: MARCA E PROPRIEDADE 

NO DISCURSO RELIGIOSO NEOPENTECOSTAL 
  

Wellton da Silva de Fatima¹ 
Universidade Federal Fluminense 

Profa. Dra. Bethania Mariani 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

 Análise do Discurso 
 
RESUMO: Inscrita no quadro teórico-metodológico da Análise de Discurso de linha 

francesa, mais especificamente aquela filiada aos domínios do conhecimento 

trabalhados por Michel Pêcheux na França e Eni Orlandi no Brasil, esta pesquisa se 

dedica a apresentar reflexões iniciais do projeto de dissertação de mestrado a ser 

defendido no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense versando sobre o discurso religioso das igrejas neopentecostais. 

Nesta etapa, que resultou no atual trabalho, indagamo-nos sobre as marcas e as 

propriedades específicas que caracterizam o discurso religioso e seu caráter material no 

que se refere à relação do discurso religioso com a “Palavra”, ou seja, com a 

materialidade linguística, levando em consideração o místico, o profético e o espiritual. 

Em face ao grande crescimento neopentecostal e da sua relação íntima com as mídias e, 

portanto, com a circulação de sentidos, entendemos haver questões importantes a serem 

compreendidas no que se refere ao(s) discurso(s) que oferece(m) sustentação aos 

dizerem por ali produzidos. Dentre as igrejas dessa vertente teológica, que se constitui 

no Brasil a partir da década de 70 do século passado, direcionamo-nos sobretudo à 

IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) e à forma como a teologia da prosperidade é 

incorporada em sua doutrina produzindo sentidos e delimitando o que deve e, 

principalmente, o que pode ser dito no interior dessa discursividade. Para este trabalho, 

analisamos a materialidade produzida durante um culto ministrado por um dos bispos 

dessa denominação religiosa. Esse culto foi, posteriormente, recortado tematicamente e 

divulgado no site Youtube. A igreja é detentora dos direitos sobre diversos veículos 

midiáticos de comunicação, dentre eles: mídia impressa, televisiva, radiofônica e na 

internet. Diante disso, debruçamo-nos sobre esse vídeo que foi veiculado em um dos 

canais do grupo IURD, denominado “Igreja Universal”. O tema ao qual o bispo se põe a 

dissertar, no vídeo analisado, chama-se “3 promessas para vencer”, tratando de questões 

como o protagonismo divino na vida dos fiéis, a relação com o egoísmo e a 

permanência na fé. Partindo da ideia de que toda análise supõe uma tipologia, 

observamos o trabalho de Eni Orlandi (1987) sobre o funcionamento da linguagem e as 

tipologias discursivas para compreender os sentidos que circulam na formação 

discursiva específica das igrejas neopentecostais conforme sua tendência à paráfrase ou 

à polissemia. Para tanto, e no interior da noção de tipologia discursiva, são abordados o 

discurso autoritário e a ilusão da reversibilidade (ORLANDI, 1987) na forma como 

essas noções funcionam discursivamente nos dizeres do bispo, produzindo efeitos de 

sentido entre as posições envolvidas nessa situação de interlocução em que estão postos 

os fiéis, recebendo a palavra divina, intermediada pelo bispo. No que tange à 
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representação, situamos a importância da distinção entre o que é da ordem do 

imaginário e o que é da ordem do simbólico no processo de mistificação. Em função do 

discurso religioso, fazemos uma breve discussão sobre ideologia e aparelhos 

ideológicos do estado (ALTHUSSER, 1974) para pensar a Igreja no que se refere ao seu 

funcionamento específico, considerando que o seu modo de funcionar perpassa pelas 

condições de produção de uma formação discursiva dada, principalmente das chamadas 

igrejas neopentecostais. Como resultados parciais, temos compreendido que o discurso 

produzido no interior da IURD funciona de forma específica, mobilizando sentidos que 

a diferenciam das igrejas históricas. A respeito da ilusão da reversibilidade, fundamental 

para a sustentação do discurso religioso, notamos uma estabilidade no que tange à 

posição do líder religioso em relação às demais denominações religiosas. No entanto, os 

deslizamentos de sentido que vão sendo enunciados conforme os dizeres do bispo 

evidenciam a aproximação de uma discursividade atenta aos bens materiais e, de 

alguma forma ou consequentemente, o afastamento de outra discursividade atenta à 

salvação, à santidade e à renúncia que, tradicionalmente, configuram-se como centrais 

na religiosidade cristã. 
 
Palavras-chave: discurso religioso; marca; propriedade; neopentecostalismo. 
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REVOLUCIONÁRIO DE 1930 E A COLUNA PRESTES 
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Análise do Discurso 

 
RESUMO: Getúlio Vargas figurou como porta-voz que iniciou a marcha conhecida 
como movimento revolucionário, em 3 de outubro de 1930, no Rio Grande do Sul, 
tomando posse como chefe do Governo Provisório da República em 3 de novembro, no 
Rio de Janeiro. Anos antes, em 28 de outubro de 1924, houve um levante tenentista no 
Rio Grande do Sul que iria dar início à formação da marcha que ficou conhecida por 
Coluna Prestes. A relação existente entre ambos os movimentos é historicamente 
encarnada pelos membros tenentistas que compuseram a Coluna e que tempos depois 
ganharam destaque ao compor a frente militar da revolução de 1930. A reconfiguração 
dos tenentes da Coluna em militares do movimento revolucionário provocou efeitos nas 
redes de sentidos, especialmente no que diz respeito aos modos de dizer do 
acontecimento de 1930 pela determinação revolucionário, que proponho analisar. Ao 
operar com a determinação, considero seu funcionamento sintático, mas mobilizo 
especialmente o funcionamento discursivo, levando em conta a seguinte explicação de 
Freda Indursky: “um adjetivo justaposto a um substantivo funciona como modificador 
de sua extensão, contribuindo para ampliar-lhe a compreensão, limitando-lhe a 
extensão, já que sua referência virtual pode ser por demais genérica. Desse modo, 
assumimos que o adjetivo pode funcionar como um elemento capaz de saturar o 
substantivo, constituindo-se em um determinante discursivo, isto é, em uma das 
categorias que promovem a identificação do dito com a FD que afeta o sujeito da 
sequência discursiva.” (INDURSKY, p.215, grifos da autora). Dizer revolucionário do 
interior do movimento de 1930 pode produzir sentidos diferentes daqueles que 
determinavam a Coluna Prestes, que significava a partir de outra FD. Proponho como 
objetivo analisar o funcionamento de revolucionário enquanto determinante discursivo 
de movimento que recupera a memória do dizer de outros acontecimentos históricos, 
especialmente da Coluna Prestes, provocando efeitos nas redes de sentidos. Movimento 
revolucionário, em 1930, atualiza a memória da marcha revolucionária, também 
conhecida como Coluna revolucionária, ou ainda Coluna Prestes, produzindo um efeito 
de legitimidade popular perante as ações que tiveram Vargas por porta-voz. Ao mesmo 
tempo, novos sentidos são produzidos para revolucionário, pois esse determinante passa 
a ser enunciado de outra FD, mobilizando questões que não aquelas presentes em 
Prestes. A determinação em questão joga entre a continuidade e o deslocamento das 
significações de um evento passado ao mesmo tempo em que relações de forças 
disputam, no presente de 1930, por estabilizar seus sentidos. O presente trabalho é 
ancorado na Análise do Discurso Materialista, que teve sua formulação inicial em 
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Michel Pêcheux e foi reterritorializada por pesquisadores brasileiros. A metodologia 
nessa região do saber constitui-se de uma imbricação entre teoria e prática, de modo que 
cada análise demanda os dispositivos que necessita. Sendo assim, mobilizarei noções 
inevitáveis, como as de formação discursiva, posição de sujeito, condições de produção 
e identificação, como irei operar privilegiadamente com a determinação discursiva. 
Ainda, a respeito do modo de operar em Análise do Discurso, cabe dizer que o trabalho 
sobre a base linguística é tão essencial quanto com o processo discursivo. A esse 
respeito, Pêcheux comenta de “uma interação cumulativa conjugando a alternância de 

momentos de análise linguística[...] e de momentos de análise discursiva” (PÊCHEUX, 

1983, p.315, grifos do autor). Quanto a justificativa, este trabalho insere-se como 
continuidade das pesquisas que venho desenvolvendo sobre o movimento 
revolucionário de 1930, e dá prosseguimento às reflexões já apresentadas que tomaram 
por objeto o discurso de posse de Getúlio Vargas enquanto chefe do governo provisório. 
Desse modo, proponho exercer a escuta de outros enunciados, recortando algumas 
sequências discursivas presentes em Prestes, além de permanecer com algumas de 
Vargas e Fragoso. Esse movimento possibilita trabalhar com condições de produção 
heterogêneas, lidando com a contradição nos sentidos e a disputa pela estabilização da 
leitura legítima.     
 
Palavras-chave: Movimento revolucionário. Coluna Prestes. Determinação discursiva.  
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UMA POETA INCOMODA MUITA GENTE: MULHERES, 
ÚTEROS E CONSTRUÇÕES EM ANGÉLICA FREITAS  

 
Tyara Veriato Chaves40 
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Funcionamento do Discurso e do Texto 
Análise do Discurso 

 
RESUMO: na obra O discurso: Estrutura ou Acontecimento, Pêcheux (1983, p.53) 
afirma que “[...] O humor e o traço poético não são o ‘domínio do pensamento’, mas 

pertencem aos meios fundamentais de que dispõe a inteligência política e teórica [...]”. 

A quem seria dado o direito de mexer com a língua? De inventar algo novo? De abalar 
sentidos estabilizados? Trata-se de não só olhar para os grandes textos (o momento 
solitário do teórico - Marx - e do poético – Mallarmé), mas também de se pôr na escuta 
das circulações cotidianas. Então, o que se fala sobre mulheres nas esquinas, na 
universidade, nos bares, na literatura? Quem fala são médicos, padres, donas-de-casa, 
cientistas, filósofos, escritores? Que palavras se encadeiam nessas falas? Quais circulam 
com mais intensidade? Quais desestabilizam sentidos há muito cristalizados? Essas são 
perguntas que me motivam há algum tempo (CHAVES, 2015) e, neste trabalho, me 
conduzem à escrita de Angélica Freitas, autora que articula um rol de dizeres 
frequentemente atribuídos às mulheres em suas poesias. Enunciados como ‘a mulher é 
uma construção’, volta e meia citado na militância e na prática teórica feminista e de 

gênero, surgem em um poema seu com o seguinte arranjo: “ (a mulher é uma 
construção / com buracos demais / vaza / a revista nova é o ministério / dos assuntos 
cloacais / perdão / não se fala em merda na revista nova)” (FREITAS, 2013, p. 45). 

Esses versos se fazem presentes no livro ‘um útero é do tamanho de um punho’ lançado 

em 2012 pela editora Cosac Naify, Contemplado no Programa Petrobras Cultural, eleito 
o melhor livro de poesia de 2012 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte [APCA] 
e finalista no prêmio Portugal Telecom. O livro se divide em sete partes: uma mulher 
limpa, mulher de, a mulher é uma construção, um útero é do tamanho de um punho, 3 
poemas com o auxílio do google, argentina, o livro rosa do coração dos trouxas. 
Proponho, portanto, um gesto de leitura em torno da obra a partir de um ponto de vista 
discursivo, em que a tomada de posição sobre o poético como intrínseco ao 
funcionamento da língua coloca em cena uma noção de linguagem que escapa a 
univocidade lógica e, portanto, é sujeita a falhas, ao equívoco e a deslizamentos 
significantes. Segundo Mariani, “[...] esse deslizamento aponta para o fato de que em 

qualquer ponto do encadeamento significante há uma possibilidade de falha, fratura, 
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produzindo uma deriva do sentido. Uma deriva tanto para aquele que fala ou escreve 
quanto para aquele que escuta ou lê ” (2004, p. 55). É justamente este jogo com o que 

há de estabilizado na língua - através da homossemia, da homofonia, da metáfora, do 
lapso, enfim, daquilo que faz com que um segmento comporte também um outro – 
configurando-a como um espaço capaz de subversão, que me fazem formular as 
seguintes questões: o que Angélica Feitas e outros (as) poetas têm feito em meio a essa 
trama de ditos e não ditos sobre mulheres? Esgarçado fios? Onde os nós se atam e onde 
se afrouxam? Qual a especificidade do poético neste processo, enquanto constituição, 
formulação e circulação de uma escrita e seus efeitos de sentido? Retomando Pêcheux 
(1984), considero que tais materialidades culturais e estéticas estão implicadas em 
rituais ideológicos, concernem a determinadas condições de produção, inserem-se em 
redes de memórias, o que me leva a pensar nos seus efeitos políticos no campo da 
linguagem e dos sentidos. Dessa forma, pretendo refletir sobre o funcionamento do 
poético no processo de (des)construção dos sentidos de mulher. Trata-se de pensar o 
caráter não localizável do “traço poético” como uma aposta teórico-analítica que 
considera que o processo metafórico está em relação com o processo revolucionário 
(PÊCHEX & GADET, 1981), na medida em que desloca as evidências. 
 
Palavras-chave: Poesia. Discurso. Mulheres 
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A CONSTRUÇÃO REFERENCIAL DA PERSONAGEM: UMA 
ANÁLISE EM TEXTOS DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL 

 

Luciana Ribeiro de Souza41 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Profa. Dra. Maria Helena de Moura Neves 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

Linguística Textual 
 

RESUMO: O texto, de qualquer natureza que seja, configura-se como uma costura na 
qual os pontos se interlaçam promovendo e mantendo a coesão do enunciado 
(HALLIDAY; HASAN, 1976). Componente interno do texto, a coesão tem como uma 
de suas mais representativas manifestações a referenciação, processo pelo qual os 
elementos que compõem o enunciado se relacionam anafórica ou cataforicamente, 
constituindo uma cadeia referencial, na qual um referente é introduzido e 
potencialmente retomado, no decorrer do texto, por elementos fóricos, tais como o 
sintagma nominal, o pronome ou o zero. Partindo desse ponto, este trabalho, que é parte 
da tese de doutorado (em desenvolvimento) intitulada “A construção da personagem em 

narrativas literárias destinadas ao público infantil: em foco a montagem da cadeia 
referencial”, objetiva verificar, com apoio da teoria funcionalista da linguagem, 
especialmente Halliday (1973; 1978; 1989), Halliday e Matthiessen (2004), Dik (1997) 
e Neves (2004; 2005; 2007; 2010; 2012), as diferentes formas de condução do fluxo 
referencial de textos destinados ao público infantil. Trata-se de uma modalidade literária 
que, direta ou indiretamente, influi na formação intelectual da criança. Nesse sentido, 
torna-se pertinente verificar como se dá a organização dos recursos linguísticos nessa 
modalidade textual, com especial atenção ao modo funcional de introdução e 
recuperação do referente (um dos processos utilizados pelo enunciador para manter a 
coesão textual), de acordo com o papel que esse referente assume dentro da organização 
estrutural do texto. Considerando-se que, atualmente, os textos destinados ao público 
infantil trazem, em geral, o verbal e o imagético intrinsecamente relacionados, torna-se 
propício para a proposta deste trabalho analisar dois textos da literatura brasileira, sendo 
um deles ilustrado e outro sem o uso desse recurso, respectivamente: “No caminho de 

Alvinho tinha uma pedra...”, de Ruth Rocha (2004), e “Retrato da avó”, que é parte 

integrante do livro “Contos infantis”, de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira 

(1927). A proposta de analisar dois textos diferentes da mesma expressão literária é 
verificar se há recorrência, ou não, quanto às escolhas do enunciador na sua conduta de 
preenchimento dos lugares nominais, em cada organização discursivo-textual escolhida 
para análise. Para não multiplicar variáveis, o foco desta análise está fixado nos 
referentes que categorizam ou rotulam as personagens das tramas discursivas (em 
particular as protagonistas). A incursão por esses referentes que mais diretamente 
constroem os enredos não visa a caracterizar a personagem sob o viés literário, mas a 
verificar o modo de construção dos processos de identificação e de descrição das 
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personagens no fluir do texto, o que pode ser remetido ao modo de construção dos 
sintagmas que preenchem as casas referenciais: por exemplo, um sintagma nominal, um 
pronome, ou um zero (NEVES, Inédito). Objetiva-se especificamente examinar: (a) o 
grau de descrição do objeto de discurso ativado, visto em relação com o tipo de 
elemento linguístico usado no processo referencial (sintagma nominal, pronome ou 
zero), com especial consideração ao sintagma nominal, pela sua natureza, ligada à 
potencialidade de descrição do referente; b)  a relação estabelecida entre o texto verbal e 
o texto imagético (no texto que utiliza esse recurso), quanto à organização referencial; 
c) em qual dos dois textos as escolhas fóricas permitem alcançar maior grau de 
descrição do referente, visto que eles são compostos por recursos diferentes. Embora o 
trabalho esteja em fase inicial de desenvolvimento, já se pôde verificar: (i) a 
predominância no uso do sintagma nominal em comparação aos outros elementos 
linguísticos que exercem função fórica, tais como o pronome ou zero; (ii) a manutenção 
do referente alternada pelo uso do nome próprio e pelo uso dos sintagmas nominais de 
núcleo comum (que vão construindo as identificações internas ao texto); (iii) a diferente 
condução no estabelecimento da cadeia referencial quando o que está em análise é o 
texto com ilustrações. 
  
Palavras-chave: Funcionalismo. Referenciação. Grau de identificação referencial.  
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CONSTRUÇÕES REFERENCIAIS DA CAMPANHA SOMOS 
TODOS MACACOS: QUESTÕES DE DISCURSO E DE RACISMO 
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Funcionamento do discurso e do texto 
Linguística Textual 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar as primeiras análises de pesquisa de 
doutorado em andamento em torno do papel de processos textuais na construção do 
racismo e do antirracismo por meio da identificação e da análise do funcionamento 
desses processos em um corpus de textos argumentativos sobre a campanha publicitária 
Somos todos macacos. Procuramos apontar como é construído e perspectivado um 
conjunto de referentes interrelacionados e organizados textualmente em torno do caso 
brasileiro da campanha conhecida como Somos todos macacos. Tal investigação se faz 
necessária para o aprofundamento da compreensão do modo pelo qual construções 
textuais como cadeias referenciais são utilizadas para construir referentes relacionados a 
um acontecimento social e como construções textuais perspectivam esse acontecimento, 
relacionando-as com processos ideológicos como o racismo. Para a abordagem textual-
interativa da Linguística Textual, as construções textuais são um tipo de ação social 
(KOCH, 2015), o que significa que elas fazem coisas tais como construir textualmente 
um referente que, assim, passa a ser relativamente fixado na memória discursiva 
(KOCH, 2015). A memória discursiva, por sua vez, não está apartada da memória 
social, sendo necessário, assim, compreender como se dá a relação entre os sentidos 
construídos textualmente (não apartados do mundo social, mas dele constituintes e por 
ele constituídos) e os sentidos construídos socialmente, ainda que esses dois tipos 
estejam dialeticamente relacionados. Sobre a relação entre discurso e racismo, van Dijk 
(2002) formula que determinados processos discursivos convergem para a representação 
de um grupo de “Nós” brancos apresentados positivamente e de um grupo de “Eles” não 

brancos apresentados negativamente. Assim, está envolvido no racismo um processo 
discursivo de autorrepresentação da elite branca e de heterorrepresentação dos não 
brancos. Outro processo identificado por van Dijk (2002) é o da negação do racismo, 
por meio do qual o racismo próprio é negado. Entendemos que a negação do racismo 
também é uma forma de auto/heterorrepresentação do “Nós” como não racistas, brancos 
ou não, e do “Eles”, como racistas, brancos ou não, ainda que haja variações nesses 
processos. Assim, o racismo agiria não apenas como uma prática social de construção 
negativa dos não brancos, mas também como processo de distanciamento e de negação 
da existência do racismo. Considerando que a questão teórica do presente trabalho é o 
papel dos processos textuais nas ações antirracistas ou de reprodução do racismo, a 
hipótese é a de que os processos textuais envolvidos no racismo não constituem um 
bloco monolítico de ferramentas pré-determinadas, mas recursos textuais utilizados com 
diferentes propósitos comunicativos na reprodução ou na crítica ao racismo. O contexto 
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empírico no qual este trabalho atua é um caso que consiste em eventos sociais em que o 
racismo foi amplamente tematizado, discutido e problematizado: a campanha Somos 
todos macacos lançada em 2014 no Brasil, com repercussão internacional, 
alegadamente em reação a um evento racista sofrido por um jogador de futebol 
brasileiro em um jogo na Espanha. O corpus foi composto por textos escritos 
argumentativos publicados na semana de lançamento da campanha (27/04 a 01/05/2014) 
no campo jornalístico tradicional e alternativo (revistas, jornais, sites e blogs). A 
decisão de considerar apenas textos argumentativos se deve ao caráter polêmico da 
campanha Somos todos macacos, atestado pela elaboração de textos argumentativos na 
imprensa, de modo a se fazer a defesa ou a crítica à campanha, ainda que, algumas 
vezes, de forma modalizada. Na análise dos dados, identificamos os referentes 
emergentes (por exemplo, “ato do jogador Daniel Alves”, “racismo”, “Campanha 

Somos Todos Macacos”) por meio da identificação de cadeias referenciais. Notamos, 
por meio da análise das cadeias referenciais, que os referentes são categorizados e 
construídos de diferentes perspectivas. Colaboram para a construção referencial outros 
processos textuais já apontados por van Dijk (2002) como participantes na reprodução 
do racismo na mídia tradicional. No entanto, encontramos também os mesmos 
processos na elaboração discursiva da crítica ao racismo. Os resultados apontam, assim, 
para o entendimento desses processos como recursos textuais não apenas de reprodução, 
mas também de pressuposição, escamoteação do racismo e de compartilhamento do 
antirracismo. 
 
Palavras-chave: Racismo. Discurso. Referência.  
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MEME: PROCESSAMENTO TEXTUAL E CONSTRUÇÃO DE 
SENTIDOS 
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Funcionamento do Discurso e do Texto 

Linguística Textual 
 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar pesquisa de Doutorado que se 
encontra em desenvolvimento. Nossa pesquisa pretende estudar o processamento textual 
de memes, textos claramente multimodais, à luz da Linguística Textual. No Brasil, os 
memes da Internet ainda são pouco estudados - embora sua produção seja cada vez mais 
crescente - de forma que é difícil encontrar até mesmo uma definição clara sobre eles. 
Shifman (2014), a partir da análise de memes que circulam nos Estados Unidos, define 
memes da Internet como um grupo de unidades digitais, que compartilham 
características de conteúdo, forma e/ou posição, e circulam, são imitadas e 
transformadas via Internet, por muitos usuários. Ainda segundo a autora, os memes da 
Internet são expressões criativas multiparticipantes através das quais identidades 
políticas e culturais são comunicadas e negociadas. (p. 177). Isso quer dizer que a 
produção de memes está completamente atrelada ao seu contexto de criação e consumo. 
As pessoas de cada país vão criando-os, de acordo com situações vivenciadas e 
expressões que se consolidaram. Por isso, podemos dizer que são “unidades de cultura”.  

Tal definição parece bastante pertinente aos memes que circulam no Brasil, de modo 
que a adotamos em nossa pesquisa. Pretendemos analisar o processo de referenciação e 
como ele contribui para o efeito de humor no meme. Para isso, coletamos, entre os anos 
de 2015 e 2016, memes compostos por imagem e texto verbal. Para fins de análise, 
agrupamos tais produções de acordo com seu objetivo, seguindo Travaglia (1989): riso 
pelo riso, liberação, crítica social e denúncia. Especificamente, para o trabalho a ser 
apresentado, selecionamos dois memes “Amiga, me segura”, que se enquadra na 

categoria riso pelo riso, e “Bela, recatada e do lar”, que se enquadra na categoria crítica 

social. Ramos (2012) abre-nos portas para a investigação em processo ao afirmar que 
“A leitura e a análise de produções multimodais sob o olhar da Linguística Textual 

ainda está longe de ser esgotado. Entre os próximos passos, está a aplicação do 
mecanismo teórico a trabalhos de diferentes gêneros.” (p. 761). Entendendo o meme 
como uma nova forma de linguagem, isto é, uma nova maneira de os interlocutores se 
expressarem, faz-se importante encontrar um modelo de análise que busque 
compreender como se dá a construção de sentidos nesses textos multimodais. 
Acreditamos que ampliar o escopo teórico da Linguística Textual - anteriormente 
restrita a textos verbais - a textos verbovisuais, como os memes, auxiliar-nos-á a pensar 
em uma abordagem metodológica para o estudo do meme. Parece-nos, ainda, que a 
análise do processo de referenciação, com instaurações e recategorizações de objetos de 
discurso, é de grande relevância para explicar a construção de sentidos em memes. Isso 
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porque a maioria deles tem como formato imagem associada a texto verbal e, portanto, é 
possível que se observe a construção e relação entre objetos de discurso visuais e 
verbais. A priori, parece-nos que a imagem, em muitos memes – e, especialmente nos 
que serão apresentados - é essencial para a construção do efeito de humor, visto que ora 
instaura um objeto de discurso que é recategorizado pelo texto verbal, ora recategoriza 
um objeto instaurado pelo texto escrito. Para o estudo do processamento textual e da 
construção de sentidos em memes, baseamo-nos nas asserções de Ramos (2011, 2012) - 
que faz, com quadrinhos, uma análise muito próxima a que desejamos realizar com os 
memes - e Koch (2010), Cavalcante (2012), Koch, Moratto e Bentes (2005) - que tratam 
dos processos de referenciação e sua relação com a construção de sentidos. No que diz 
respeito a definição de meme, são de grande contribuição os trabalhos de Miltner (2011) 
e Shifman (2014). Travaglia (1989), ao definir categorias para o humor de acordo com 
seus objetivos, e Raskin (1985) e Gil (1991), ao tratarem dos gatilhos para o humor, 
também são base para nosso trabalho. 
 
Palavras-chave: Referenciação. Processamento textual. Construção de sentidos. Meme.  
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RESUMO: Em nossa pesquisa, temos como objetivo investigar os processos de 
legitimação das práticas culturais da periferia no campo jornalístico e aprofundar nossa 
investigação (MARIANO, 2014) acerca da forma como as mudanças nas configurações 
socio-históricas do programa Manos e Minas, voltado à divulgação dessas práticas, 
impactam o seu gênero na direção da oficialização e da aproximação com programas de 
auditório centrados no entretenimento. Para investigar esses processos de legitimação 
nesse programa televisivo, analisaremos as categorizações sociais dos atores e grupos 
que dele participam; as vozes entrevistadas; as imagens da periferia exibidas e as 
temáticas desenvolvidas. Para a investigação das mudanças do gênero, descreveremos e 
analisaremos tanto o contexto social mais macro das mudanças do programa quanto as 
ações de textualização empreendidas pelos seus participantes – os tópicos discursivos, 
as sequências textuais e os marcadores discursivos – para perscrutar o modo como seus 
usos são impactados pelas mudanças do programa e, ao mesmo tempo, revelam e 
impactam o contexto mais macro dele. Investigar o fenômeno textual articulando seus 
aspectos formais e socio-históricos (HANKS, 2008) e evidenciando a interpenetração 
entre gêneros do discurso e organização textual se justifica, a nosso ver, pelo fato de ser 
fundamental nos estudos textuais atuais perscrutar o funcionamento dos textos e dos 
discursos a partir da análise de como as estratégias de textualização são colocadas em 
jogo pelos interactantes em um dado cenário social de forma a não apenas 
concretizarem seus projetos de dizer, mas também a contribuírem para a centração 
(HANKS, 2008) do texto em relação a um contexto sociocultural mais amplo. Além 
disso, nossa pesquisa pode ser importante para a construção de um olhar menos 
banalizador sobre a televisão, o que é essencial dado seu lugar estratégico nas dinâmicas 
da cultura e na construção de identidades coletivas (MARTÍN-BARBERO, 2001). Dado 
nosso interesse em investigar a hipótese de mudanças dos aspectos inovadores do 
Manos e Minas a partir de 2010, ano em que foi suspenso temporariamente, nosso 
corpus se constitui de três amostras de cada uma das quatro fases do programa, 
delimitadas em nosso levantamento inicial. A primeira das fases compreende os 
episódios exibidos nos anos 2008 e 2009, que se caracterizam pela natureza mais 
etnográfica dos quadros e reportagens e pela participação significativa dos sujeitos 
“comuns”, entrevistados em seus locais de origem ou na plateia após as reportagens. 
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Nas três fases seguintes, que compreendem o período de 2010-2016, observamos a 
extinção desse tipo de quadro e reportagem e a redução significativa da participação 
desses sujeitos “comuns”, que expunham suas trajetórias e seus pontos de vista. Apesar 
de compartilharem essas características, essas fases se diferenciam quanto ao 
apresentador em exercício e à presença ou não de uma plateia, o que, a nosso ver, 
impacta a linguagem, principalmente se considerarmos que, na temporada de 2011, 
houve a presença de dois apresentadores – Max B.O. e Anelis Assumpção – e, na atual, 
a apresentadora é Roberta Estrela D’Alva, cuja trajetória se insere tanto no campo 

cultural como no acadêmico. Nossa hipótese é a de que essas mudanças nas 
configurações socio-históricas do programa impactam o seu quadro de orientação 
discursiva e as suas ações de textualização. Se nossa hipótese se confirmar, o Manos e 
Minas estaria na direção da oficialização e regulação, aproximando-se, então, de outros 
programas de auditório mais canônicos, estabilizados e voltados ao entretenimento. Para 
desenvolver nossa investigação, partimos da teoria de contexto proposta por Hanks 
(2008: 67) que o concebe como “um estado de coisas que em parte está organizado a 

priori, e em parte está associado a uma significação que emerge de sua própria 
organização”. Assim, o contexto se pauta na relação indissociável entre emergência e 
incorporação. Em relação aos gêneros do discurso, Hanks (2008: 68-9), a partir de uma 
síntese entre a poética sociológica de Bakhtin e a teoria da prática de Bordieu, postula 
que ele “consistem em quadros de orientação, procedimentos interpretativos e conjunto 
de expectativas que não pertencem à estrutura do discurso, e sim às maneiras pelas 
quais os autores sociais se relacionam com a língua”. Consideramos, então, com base 

nesse autor, que é fundamental relacionar as descrições das práticas de linguagem aos 
aspectos ideológicos, históricos e de ação de gêneros específicos. Quanto aos processos 
de legitimação social, partimos do pressuposto de base bourdesiana de que, apesar de o 
processo de visibilidade midiática das práticas culturais da periferia ser recente e 
importante, é preciso rejeitar uma visão muito ingênua desse fenômeno de modo a 
compreendê-lo como uma disputa por um lugar simbólico e pela reelaboração 
discursiva do lugar social ocupado pelos grupos periféricos. Ainda temos muito a 
investigar para verificarmos nossas hipóteses, mas nossas análises iniciais apontam 
diferenças nas temáticas, nos tipos de sequências textuais desenvolvidas e no uso dos 
marcadores discursivos nas amostras das diferentes fases do programa, o que pode ser 
explicado pelas mudanças no seu contexto mais macro, que se reflete nas suas ações de 
textualização. 
 
Palavras-chave: Ações de textualização. Gênero discursivo. Legitimação social. 
Programa televisivo.  
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RESUMO: A pesquisa de doutorado em andamento busca compreender como se dá o 
enlace da linguagem na doença de Alzheimer, mais especificamente, procura-se 
descrever, analisar e discutir a constituição do sentido e a construção referencial para o 
sujeito que apresenta a doença de Alzheimer. O presente trabalho objetiva discutir um 
recorte do que vem sendo realizado na pesquisa de doutorado: trata-se do levantamento 
bibliográfico, leitura e discussão crítica de como o sentido é compreendido pela 
psicanálise. Posteriormente, pretende-se articular o que se entende por sentido em 
psicanálise e verificar os possíveis desdobramentos para se pensar a constituição do 
sentido na doença de Alzheimer. O campo teórico psicanalítico com o qual dialogamos 
fundamenta-se na obra de Sigmund Freud e no retorno a este autor realizado por 
Jacques Lacan em seus seminários e escritos. Esta colocação nos permite considerar 
dois eixos: por um lado partimos dos pressupostos teóricos da psicanálise lacaniana, por 
outro lado consideramos os fatos de linguagem descritos e analisados por Freud e 
Lacan. O levantamento bibliográfico realizado levou em consideração esses aspectos, de 
forma que, mesmo sabendo que a questão do sentido é posta na psicanálise desde o 
Projeto para uma psicologia científica quando Freud (1895) descreve a primeira 
experiência de satisfação, procurou-se priorizar, sem perder de vista a disjunção entre o 
mundo exterior e o sujeito da linguagem, momentos em que o sentido é tratado de 
forma mais específica na psicanálise, tanto na sua dimensão descritiva e de análise de 
fatos linguísticos quanto em seus desdobramentos teóricos. Assim, o primeiro recorte de 
análise consiste em observar de que forma o sentido é delineado por Freud nas 
nomeadas formações do inconsciente nos textos A interpretação dos sonhos (1900), 
Psicopatologia da vida cotidiana (1901) e o Chiste e a sua relação com o inconsciente 
(1905), e por Lacan (1957 – 1958) no seminário As formações do inconsciente, 
priorizando assim o sonho, o chiste e o ato falho. Na leitura dos textos citados verificou-
se que a noção de sentido se estabelece na referência à concepção de linguagem. Esta 
não se mostra significada conceitualmente em Freud, no entanto é possível ver na obra 
desse autor um interesse pela linguagem e seu funcionamento desde a Concepção a 
concepção das afasias: um estudo crítico (1981). Lacan (1953), por outro lado, em 
Função e campo da linguagem e da fala, ocupou-se de articular a linguagem ao 
exercício da psicanálise, postulando que o inconsciente é estruturado como uma 
linguagem e delimitando a prática psicanalítica ao campo da linguagem. Nesse sentido, 
e procurando compreender as operações das formações do inconsciente, busca-se com 
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Lacan (1957), A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, tratar do 
campo do simbólico na dimensão da lógica da cadeia significante e das estruturas 
metonímica e metafórica. Introduz-se nesse ponto um deslocamento importante em 
torno do efeito de significação, este releva de uma operação de leitura temporalmente 
deslocada, tendo lugar no après-coup. O segundo recorte de análise vislumbra uma 
mudança no tratamento da questão do sentido por Lacan, entendemos que esta mudança 
responde não a inserção mas a dedicação de Lacan ao registro do real a partir do 
Seminário livro IX (1961-1962): a Identificação. Esse recorte se inscreve em 
continuidade a proposta do extrato anterior ao se interessar também pela questão do 
efeito de sentido, porém em descontinuidade ao discutir a questão do sentido em termos 
topológicos. Os textos desse segundo recorte são Le seminaire livre XII (1964 - 1965): 
Les problèmes fondamentaux de la psychanalyse e Le seminaire livre XXII (1974 – 
1975) : R.S.I. Enfim, a partir dos dois momentos de análise, pode-se afirmar que 
inicialmente o sentido tem sua dimensão referida a autores da linguística, tais como 
Ferdinand de Saussure (1916) e Roman Jakobson (1963), posteriormente notamos que 
mesmo ainda inserido no campo da linguagem, Lacan estabelece um deslocamento entre 
o ideia de sentido estabelecida por Noam Chomsky (1957) e o localiza, escrevendo-o 
entre o registro do simbólico e do imaginário.  
 
Palavras-chave: Sentido. Linguagem. Psicanálise. Formações do Inconsciente. 
Referência. 
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OS EFEITOS DO PRIMING SINTÁTICO NO PROCESSAMENTO 
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INGLÊS 
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RESUMO: Uma das questões importantes no campo do processamento da linguagem 
em bilíngues refere-se à organização dos sistemas sintáticos da L1 e L2. 
Especificamente, procura-se determinar se o processamento sintático da segunda língua 
(L2) é independente do sistema da primeira língua (L1) (Ulman, 2001, 2013) ou se 
exibe representação compartilhada com a L1 (Hartsuiker & Pickering, 2004).  Para 
Ulman (2001), a L1 e a L2 dependem de dois tipos de memórias: declarativa e 
procedural. Sendo a memória declarativa responsável por adquirir e armazenar o 
conhecimento relacionado à fatos e eventos (saber o próprio endereço, a capital de um 
país etc), enquanto que a memória procedural é responsável por reter e processar 
informações de habilidade motora e cognitiva (como andar de bicicleta, ou tocar um 
instrumento). Assim, o aprendizado e uso da gramática da L1 seria armazenado na 
memória procedural (Ulman, 2001). Pessoas que aprendem uma L2 logo na infância 
podem contar com a memória procedural para aspectos gramáticas, no entanto, 
aprendizes tardios iriam depender da memória declarativa para tal, visto que a memória 
procedural é reduzida em adultos (Ulman, 2001, 2013). Nesse contexto, o priming 
sintático - fenômeno em que uma determinada forma gramatical pode influenciar o 
modo como um falante processa outra sentença de mesma forma (Hartsuiker et al., 
2004) - tem sido amplamente estudado, uma vez que o fenômeno é visto como forma de 
evidência do armazenamento das estruturas que utilizamos (Tooley & Traxler, 2010). 
Vários estudos relatam efeitos de priming sintático durante a produção de sentenças, 
porém é possível observar esse fenômeno durante a compreensão. No paradigma do 
priming sintático, um indivíduo é exposto a uma sentença (prime) precedida por outras 
com a mesma estrutura ou estrutura similar. O priming sintático ocorre quando há 
redução no tempo de compreensão da sentença alvo (target) de mesma estrutura. Na 
área de processamento de segunda língua, vários estudos foram conduzidos com 
diferentes pares de idioma (ex.: Inglês e Alemão, Weber & Indefrey, 2009; Italiano e 
Francês, Caffarra et al., 2015; Coreano, Biria & Ameri-Golestan, 2010; dentre outros) e 
mostram que efeitos de priming sintático podem ser detectados translinguisticamente. 
Priming translinguístico pode representar evidência de representação compartilhada 
com a L1 (Bernolet et al., 2007). O objetivo do presente estudo é investigar efeitos de 
priming sintático no par português (L1) e inglês (L2) durante a compreensão de 
sentenças passivas. Mais precisamente, o estudo possui três objetivos específicos: a) 
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analisar os efeitos de priming translinguístico e em um mesmo idioma; b) examinar a 
atividade eletrofisiológica durante compreensão leitora; e c) verificar os efeitos de 
influência lexical durante priming. Durante um estudo conduzido por Hartsuiker et al 
(2004) com falantes do par espanhol e inglês, priming translinguístico ocorreu durante 
produção de sentenças na voz passiva. O referido estudo também aponta que priming 
translinguístico é passível de acontecer quando os sistemas sintáticos são, de alguma 
forma, similares. Tooley & Traxler (2010) mostraram que os efeitos de priming podem 
ser intensificados por palavras que estejam tanto na sentença prime, quanto na sentença 
target (como substantivos ou verbos), sendo esse aumento no tempo de compreensão 
denominado lexical boost. Para tanto, o método desta pesquisa consiste na condução de 
dois experimentos de leitura auto-monitorada – um comportamental e um 
eletrofisiológico – com registro de potenciais evocados. Serão selecionados adultos 
bilíngues tardios (entre 18 e 30 anos). O estudo comportamental irá testar efeitos de 
priming em quatro condições, sendo duas translinguísticas e duas na mesma língua (L1-
L1; L1-L2; L2-L2; L2-L1). Por sua vez, o experimento eletrofisiológico irá testar 
priming apenas na condição tranlinguística L1-L2 e se deterá no estudo do componente 
P600, relacionado a alterações de cunho sintático. Os experimentos ainda não foram 
iniciados, no entanto, a pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH – UFSC), e 
pretende-se iniciar a coleta de dados em 2016-2. Com base na fundamentação teórica e 
em experimentos semelhantes, espera-se encontrar efeitos de priming translinguístico no 
par português e inglês, visto que as estruturas da voz passiva são similares. E, assim, 
com o presente estudo, busca-se determinar se uma estrutura gramatical em uma língua 
pode gerar efeitos de priming em outra e, assim, fomentar a discussão sobre o 
armazenamento e processamento dos sistemas sintáticos bilíngues por meio do estudo 
de um par de línguas pouco estudado nesse paradigma.  
 
Palavras-chave: Priming Sintático. Psicolinguística. Compreensão. Sentenças Passivas.  
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A CHAMADA FALA TELEGRÁFICA EM ENUNCIADOS DE 
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NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 
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RESUMO: A ausência e/ou substituição de palavras consideradas “puramente 
gramaticais” (morfemas livres e flexionais) é a principal característica do fenômeno 
conhecido na literatura neuropsicológica como “fala telegráfica”. Sua ocorrência está, 

diretamente, relacionada ao fenômeno do agramatismo e às afasias motoras (ou não- 
fluentes). O trabalho apresentado neste seminário faz parte de uma pesquisa mais ampla 
que desenvolvo na dissertação de mestrado no Instituto de Estudos da Linguagem - 
UNICAMP. A reflexão se fundamenta na Neurolinguística enunciativo-discursiva 
(Coudry, 1988; Novaes-Pinto, 1999, 2012), que concebe a linguagem, dado a sua 
natureza indeterminada, como resultado de um trabalho operado por um sujeito sócio-
histórico-cultural; um “sujeito situado” (Sobral, 2005). O trabalho visa compreender a 

fala de estilo telegráfico e discutir a natureza das omissões e substituições que ocorrem 
na produção de três sujeitos afásicos não-fluentes. São analisados, segundo o paradigma 
microgenético (Vygotsky, 1984; Novaes-Pinto, 2012; Cazarotti-Pacheco, 2012), 
enunciados que emergiram em situações dialógicas e em atividades metalinguísticas 
realizadas com três sujeitos afásicos não-fluentes (BM, BS e TR), em sessões coletivas 
e individuais do Grupo III do Centro de Convivência de Afásicos (CCA), dentre as 
quais destacamos o uso de provérbios, expressões cristalizadas, o reconhecimento de 
preposições, conjunções e artigos em diferentes contextos semânticos e sintáticos, a  
construção de enunciados a partir da seleção de morfemas livres e flexionais. A 
ocorrência de fala telegráfica é considerada uma metáfora que se explica pela 
semelhança dos enunciados produzidos no contexto das afasias com as estruturas 
elípticas usadas na escrita de um telegrama. Conforme aponta (Tesak & Niemi, 1997) a 
metáfora em si é uma hipótese sobre a origem do que muitos teóricos chamam de 
agramatismo. A definição clássica de fala telegráfica foi dada por Tissot, et al. em 1973, 
autor que caracteriza a fala agramática (telegráfica) pela perda de morfemas gramaticais 
e uma estrutura sintaticamente reduzida. A partir dessa definição muitas hipóteses sobre 
a natureza deste tipo de fala telegráfica foram levantadas, muitas delas, considerando as 
teorias da linguística. A maioria dos trabalhos descreve o agramatismo como um déficit 
de natureza sintática (Grodzinsky,1985). No entanto, nem todos os autores concordam 
com essa hipótese. Kean (1985) caracteriza o agramatismo como um déficit fonológico 
que afeta a estrutura sintática. Já Bradley (1973), por sua vez, o caracteriza como um 
problema de acesso lexical.  Em Kolk et al.  (1985) os autores formulam a teoria da 
adaptação, que considera as estruturas telegráficas como uma forma de adaptação dos 
sujeitos afásicos com as dificuldades na produção dos enunciados. Nesta pesquisa 
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acreditamos que o estudo das chamadas “categorias clínicas”, como o agramatismo, e de 
seus sinais – como a fala telegráfica – podem iluminar questões sobre a interação (ou 
imbricamento) dos níveis linguísticos (Novaes-Pinto, 1992, 1999). Por isso, nos parece 
coerente trabalhar com a hipótese levantada pela Neuropsicologia russa representada 
por autores como Vygotsky, Luria e Akhutina. Essa hipótese consiste em afirmar que 
existe uma relação não estática entre pensamento e linguagem que é mediada pela 
interação do homem com aspectos sócio-históricos e, por consequência, essa relação 
está sempre em modificação. Ao discutir se a fala telegráfica seria um fenômeno 
patológico, Akhutina (2003) afirma que as características da fala interna precisam ser 
consideradas na tentativa de responder essa questão. No modelo de Vygotsky o 
fenômeno da fala interna (que tem sua sintaxe própria sendo, primordialmente, 
predicativa o que a difere da sintaxe convencional dos falantes de uma determinada 
língua) é considerado a principal interface desse processo entre pensamento e produção 
do enunciado. Nas pesquisas realizadas pela Neurolinguística enunciativo-discursiva, 
observamos uma dificuldade mais acentuada com as palavras funcionais, sobretudo com 
as preposições – em geral omitidas nos enunciados dos sujeitos. Um dos recursos dos 
afásicos para se fazerem compreender é (re)organizar as palavras de conteúdo (classes 
abertas) privilegiando a produção do tópico discursivo, seguido pelo restante do 
enunciado de forma predicativa. Para alcançar o seu “querer-dizer” (Bakhtin, 1997), os 

sujeitos também se utilizam de recursos não-verbais, que muitas vezes compõem os 
enunciados telegráficos. As ocorrências de substituições nas palavras funcionais ou a 
ausência delas estão relacionadas não só à complexidade sintática do enunciado, mas 
também ao contexto pragmático-discursivo, durante os processos dialógicos. Nessa 
perspectiva, a pesquisa que está sendo desenvolvida busca, primordialmente, questionar 
a noção de “perda” de morfemas gramaticais e a concepção bem difundida na literatura 

da neurolinguística tradicional de um sujeito agramático (ou seja, sem gramática) após 
uma lesão focal no sistema nervoso central. A partir de uma concepção que coloca a 
relação entre pensamento e linguagem como um processo, acreditamos que o estudo da 
“fala de estilo telegráfico”, através de uma metodologia qualitativa, pode revelar 
características do funcionamento da linguagem nos contextos normais e patológicos. 
Esse olhar sócio-histórico-cultural pode nos fazer compreender que a afasia tem muito a 
nos falar.  Este projeto é apoiado pela FAPESP Processo nº 2015/07238-8 e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP-UNICAMP parecer 1.348.028/2015 – CAAE: 
50827515.6.0000.50404. 
 
Plavras-chave: Neurolinguística. Sócio-histórico-cultural. Fala telegráfica. Fala interna. 
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RESUMO: As afasias são alterações de linguagem decorrentes de lesões cerebrais 
focais. Os sujeitos afásicos apresentam desorganização dos aspectos da linguagem nas 
modalidades oral (produção e compreensão) e escrita (leitura e produção). Além disso, 
podem ocorrer alterações cognitivas, como dificuldades de atenção, de percepção e de 
memória. Por mais de um século, os estudos das afasias debruçaram-se sobre aspectos 
da fala – sobretudo os fonoarticulatórios –, deixando para segundo plano questões 
envolvidas na modalidade escrita da língua. Assim, este estudo tem como objetivo 
principal descrever e analisar dados referentes ao fenômeno denominado paralexia, que 
se caracteriza como a troca (substituição) de uma palavra pretendida (palavra-alvo) por 
outra, em atividades de leitura, e relaciona-se aos fenômenos de produção verbal oral 
(parafasia) e da produção escrita (paragrafia). Na produção de paralexias sabe-se de 
antemão qual é a palavra-alvo, e é possível inferir com maior certeza sobre o tipo de 
relação entre esta e a palavra que foi efetivamente produzida, o que dificilmente se dá 
na produção oral. A pesquisa em desenvolvimento caracteriza-se como um estudo de 
caso de um jovem afásico de 27 anos, BS, que tinha uma intensa relação com a leitura – 
popular e canônica, antes do episódio neurológico. BS Sofreu um AVCi (Acidente 
Vascular Cerebral isquêmico) em outubro de 2013 e, desde então, apresenta um quadro 
de afasia predominantemente motora, com a produção de enunciados de estilo 
telegráfico e de trocas fonético-fonológicas e semânticas. O sujeito fazia o curso 
superior de Logística, em uma universidade privada na região de Campinas e sempre foi 
um leitor voraz de livros de ficção, como os de Dan Brown e as aventuras do detetive 
Sherlock Holmes. Além disso, gostava muito de ler autores brasileiros consagrados, 
como Machado de Assis, Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, dentre outros. 
BS também é músico e fazia parte de uma banda de rock, tocando baixo. Devido às 
limitações motoras decorrentes do AVC, tem participado de atividades no CCA tocando 
instrumentos de percussão (carron, pandeiro etc). Os dados produzidos por BS são 
singulares e se tornam objeto de interesse à medida que apresentam estabilidade 
semântica e gramatical e demonstram aspectos da intensa relação que o sujeito possui 
com a leitura, antes e após o AVC, diferente de outros participantes do grupo. Ele 
participa, desde março de 2014, do Grupo 3 do CCA (Centro de Convivêmcia de 
Afásicos). A pesquisa está sendo desenvolvida seguindo os princípios teórico-
metodológicos da Neurolinguística de orientação enunciativo-discursiva, que privilegia 
a linguagem em funcionamento e seus aspectos subjetivos (Coudry, 1988 [1986]; 2002). 
Inscreve-se, assim, nas chamadas teorias histórico-culturais, com o desenvolvimento de 
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pesquisas qualitativas que têm como um de seus métodos a realização de estudos de 
caso. As questões que permeiam os processos linguísticos dos afásicos são discutidas 
principalmente a partir da proposição da maior indeterminação da linguagem em 
sujeitos com afasia (Novaes-Pinto, 1999). Porém, levando em conta as noções de sujeito 
e da interação nos processos dialógicos e da construção conjunta dos significados, 
privilegia-se a possibilidade de desenvolver processos alternativos de significação. A 
coleta de dados é realizada a partir de episódios dialógicos entre BS e outros 
participantes (afásicos e não-afásicos), nas sessões coletivas do Grupo III do CCA e em 
sessões individuais de leitura de diversos gêneros (notícias, literário, científico, etc), 
com a pesquisadora. As sessões são vídeo-filmadas e registradas em diário e as 
transcrições adaptadas do projeto NURC (Norma Urbano Culto). As análises são 
orientadas pelo paradigma microgenético (Vygotsky) e pelos postulados de Vygostsky 
desenvolvidos por Luria (1986), com relação aos enlaces semânticos, sonoros e afetivos 
relativos às trocas. A hipótese é a de que a pesquisa sobre as paralexias elucide aspectos 
do funcionamento semântico-lexical nas afasias e em estados não-patológicos. 
Palavras-chave: Neurolinguística Discursiva. Afasia. Paralexia.  
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O DELÍRIO PSICÓTICO SOB UMA PERSPECTIVA 
LINGUÍSTICA 

   João Pedro de Souza Gati49 
Universidade Estadual de Campinas 

      Profa. Dra. Rosana do Carmo Novaes-Pinto 
      Linguagem e Pensamento 

                  Neurolinguística
  

RESUMO: Este trabalho, que é derivado de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida na 
área de linguagem e pensamento, tem como principal objetivo descrever e analisar o 
chamado discurso delirante na psicose, mais especificamente as reconhecidas 
manifestações delirantes presentes em quadros de esquizofrenia. Buscamos a partir 
dessa pesquisa compreender aquilo que caracteriza tal discurso como inverossímil e 
singular e por qual razão ele causa tanto estranhamento. A esquizofrenia é uma doença 
que pode ser definida como a principal forma de psicose devido à sua frequência e 
importância clínica (Tsuang; Stone; Faraone, 2000). O espectro da esquizofrenia é 
constituído por transtornos mentais graves e persistentes e que muitas vezes 
comprometem as esferas de funcionamento social, afetivo e produtivo do paciente 
(Shirakawa, 2009), os sintomas principais estão relacionados à alteração da relação eu-
mundo e estão incluídos dentro de tais sintomas os delírios, alucinações, catatonia, 
desorganização, comportamento bizarro (Dalgalarrondo, 2008). As ideias delirantes ou 
delírio podem ser definidos como juízos patologicamente falsos, dessa forma, o delírio é 
um erro do ajuizar que tem origem na doença mental (Jaspers, 1979). Sua base é 
mórbida, pois é motivado por fatores patológicos. O delírio consiste num dos sintomas 
mais característicos da doença e, ao longo dos anos, já foi alvo de inúmeros estudos e 
pesquisas realizados em diversas áreas do conhecimento, sobretudo nos campos da 
medicina e psicologia. Consideramos para esta pesquisa que: i) a manifestação do 
delírio se dá por uma via discursiva, materializada na forma de enunciados ou narrativas 
(orais ou escritas), o que abre espaço para uma investigação de cunho linguístico que se 
revela ainda incipiente nas pesquisas já realizadas sobre esse sintoma e ii) os estudos 
etiológicos da esquizofrenia apontam que há diversas alterações do sistema nervoso 
central, mais especificamente dos lobos frontal e parietal (Crow, 2004), com isso parte 
da teoria está fundada em pressupostos da neuropsicologia e neurolinguística, uma vez 
que consideramos que na doença estudada estão envolvidos fatores biológicos. 
Partiremos do princípio que o foco da análise linguística é o enunciado delirante, dessa 
forma focaremos em dados  extraídos de livros e artigos que apresentem exemplos de 
fala ou escrita de indivíduos diagnosticados com a doença (Picardi, 1997). Para o estudo 
também foram transcritos trechos do documentário Estamira (Prado, 2005), que 
consiste, essencialmente, em um monólogo de um sujeito esquizofrênico. Outros dados 
serão também extraídos de entrevistas realizadas com pacientes diagnosticados com 
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esquizofrenia e internados na enfermaria de psiquiatria do Hospital de Clínicas da 
Unicamp (pesquisa autorizada pelo comitê de ética em pesquisa, processo 
nº55959916.9.0000.5404). A pesquisa, de natureza qualitativa (Damico, 1999) e 
orientada pelo paradigma microgenético de análise (Góes, 2000), caracteriza-se pela 
busca de indícios que possam revelar o funcionamento linguístico-discursivo presentes 
nos quadros de delírio. Serão destacadas tanto as características estruturais formais 
(fonético-fonológicos, sintáticos, semântico-lexicais), quanto os aspectos pragmáticos e 
discursivos presentes nas narrativas de sujeitos diagnosticados com a doença. 
Destacamos que uma das principais bases de análise será a semântica da enunciação e a 
pragmática conversacional.  Nossas reflexões iniciais apontam que nos enunciados e 
narrativas que constituem o discurso delirante parece não haver aparente desorganização 
nos níveis fonético-fonológico e sintático da língua. Entretanto, há uma recorrência de 
alterações de natureza semântico-lexical e/ou pragmático-discursiva que a princípio 
aparentam estar diretamente ligadas ao aspecto bizarro das produções e 
consequentemente causar um grande estranhamento ao interlocutor. Nossas 
investigações preliminares apontam que esta pesquisa corrobora os estudos 
neuropsicológicos desenvolvidos sobre aspectos gerais da linguagem na esquizofrenia. 
Destacamos que, por se debruçar sobre as minúcias indiciais do sistema linguístico e 
sobre as práticas sociais de linguagem, essa pesquisa pode contribuir para uma melhor 
compreensão do discurso delirante, elucidando as características que o constituem como 
um discurso inverossímil. 
Palavras-chave: Esquizofrenia. Delírio. Análise linguística. Enunciação. Pragmática. 
 
 
 
 

 

 

 

  



         
 
 
 
 

115 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

RELAÇÃO FONOAUDIOLOGIA E ESCOLA 
 

Bruna Castropil Pereira50 
Universidade Estadual de Campinas 
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Neurolinguística 
 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar e discutir a relação da fonoaudiologia 
com a instituição escolar, com os educadores e com os próprios alunos. A entrada do 
fonoaudiólogo na escola é conhecida pela realização de triagens e palestras sobre 
supostas patologias que afetam o desenvolvimento escolar das crianças. Por conta desse 
perfil de atuação, a relação entre a fonoaudiologia e a escola se tornou frágil e muitas 
vezes pouco respeitada por parte dos profissionais da educação.  Esse trabalho se orienta 
sob a perspectiva teórico-metodológica da Neurolinguística Discursiva (COUDRY, 
1986/1988), que em sua essência apresenta um olhar não patologizante para as 
dificuldades escolares. Ao longo dos anos, percebemos na prática clínica o aumento no 
número de diagnósticos na infância, por isso é de interesse desse trabalho investigar se a 
entrada da fonoaudiologia dentro da escola colabora para o aumento da patologização 
da infância. Para realizar a discussão serão analisadas entrevistas com cinco professores 
de redes públicas e particulares, sendo que nessas entrevistas esses professores serão 
interrogados sobre como enxergam esse profissional da área da saúde e como eles 
percebem a relação dos fonoaudiólogos com os educadores, com as famílias dos alunos 
e com a própria instituição escolar. Predominantemente, a fonoaudiologia possui uma 
relação estreita com as ciências médicas, os profissionais em sua maioria se colocam 
como agentes patologizantes ao entrar na escola para auxiliar os professores na 
identificação de supostos transtornos que estejam afetando a vida escolar de seus 
alunos. É importante para esse trabalho retomar a história da fonoaudiologia como 
apontado pelo próprio Conselho Federal de Fonoaudiologia. A profissão nasce na 
década de 30 no Brasil oriunda de uma preocupação da medicina e da educação com o 
objetivo de profilaxia e correção de erros de linguagem apresentados pelas crianças nas 
escolas. Na década de 60 a profissão passou por um processo de regulamentação e, com 
isso, algumas faculdades abriram cursos de bacharelado. Uma parte considerável dos 
cursos de fonoaudiologia nasceu ligada às faculdades de medicina. Tal acontecimento 
colabora para justificar as perspectivas organicistas tomadas por grande parte dos 
profissionais da área. Além da questão da formação dos profissionais, é importante 
ressaltar que passamos por um momento onde somos bombardeados com certa 
frequência pela grande mídia com informações sobre supostos transtornos, elaborados 
em grande parte no DSM, e observamos o grande aumento a partir do DSM IV e DSM 
V. As informações sobre essas supostas doenças são vinculadas frequentemente nos 
meios de comunicação e os educadores são expostos a essas informações tanto pela 
grande mídia quanto pelos profissionais da saúde que atuam em cursos de formação ou 
que entram nas escolas. A circulação dessas informações também se torna importante 
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para a investigação realizada por esse trabalho. O discurso e a hierarquia imposta pelas 
ciências médicas também permeiam essa discussão, em que é possível ouvir em 
conversas com educadores que eles têm medo de discutir com os profissionais da área 
da saúde, pois não há abertura para diálogo. Outra queixa já encontrada por parte dos 
professores é ser negligente com seus alunos ao não fazer o encaminhamento para o 
profissional da saúde, relatando que há tantas questões relacionadas às crianças que 
preferem pecar por excesso de encaminhamento do que por deixar de fazê-lo. Faz-se 
pertinente refletir sobre como as condições de trabalho que os educadores enfrentam, o 
grande número de horas semanais e os baixos salários podem interferir em suas 
formações. Por fim, esperamos com esse trabalho traçar um panorama atual de como a 
Fonoaudiologia Escolar está estruturada e como a entrada do profissional da saúde em 
questão está afetando o olhar e os encaminhamentos dados pelos professores aos seus 
alunos que apresentam algum tipo de dificuldade em sala de aula. 
 
Palavras chave: Patologização. Neurolinguística Discursiva. Fonoaudiologia 
Educacional. 
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RESUMO: Partindo dos pressupostos de base gerativa (CHOMSKY, 2008), o presente 
trabalho discute e analisa o fenômeno da voz passiva na aquisição da linguagem. A 
literatura sobre aquisição dessa estrutura discute a aparente dificuldade que a criança 
tem em compreender sentenças passivas e a baixa ocorrência dessas sentenças na 
produção espontânea da criança. Uma das principais hipóteses que busca explicar essa 
dificuldade e essa baixa ocorrência é a hipótese do deficit de cadeia-A (BORER & 
WEXLER, 1987), que diz que crianças com menos de cinco anos não compreenderiam 
sentenças em que a formação de cadeia-A é necessária. Contudo, há evidências que 
mostram que essa hipótese não se sustenta (FRIEDMANN, 2007 e COSTA & 
FRIEDMANN, 2012; ESTRELA, 2013). A hipótese adotada pelo presente trabalho 
aponta que a dificuldade da criança em lidar com a passiva verbal se deve ao particípio 
das passivas verbais apresentarem uma estrutura morfológica mais complexa do que 
outros particípios passado, assumindo que a criança no processo de aquisição da 
linguagem lidaria precocemente com o particípio com estrutura mais simples, no caso, o 
particípio estativo, por este possuir uma estrutura interna semelhante a de um adjetivo. 
De acordo com Embick (2004) e Alexiadou e Anagnostopoulou (2008) há três tipos de 
particípios passivos, caracterizados por apresentar diferenças em relação à agentividade 
e à implicação de um evento, levando-os a possuírem estruturas internas diferentes: 
estativos (A menina está penteada), resultativos (A menina ficou penteada) e eventivos 
(A menina foi penteada). O particípio estativo é caracterizado por falta de agentividade 
e por não envolver implicação de um evento; o particípio resultativo envolve a 
implicação de um evento e falta de agentividade; e o particípio eventivo envolve 
agentividade e a implicação de um evento. Para Embick (2004), o particípio eventivo 
possuiria um v que acrescenta ao verbo uma aspectualidade ou acionalidade, 
contribuindo, dessa forma, para noções de aspectualidade, agentividade ou causalidade 
(MEDEIROS, 2008), o que não aconteceria no caso das passivas adjetivas, uma vez que 
não há incluído na sua estrutura, nem v nem eventividade, caracterizando o particípio 
estativo como sendo um adjetivo. Com base na discussão apresentada. foram 
observados dados de produção de fala espontânea de duas crianças, R. e V., ambas do 
sexo feminino. A faixa etária das sessões observadas para a criança R. foi entre 2 anos, 
11 meses e 6 dias e 4 anos, 10 meses e 6 dias, totalizando 23 sessões. Já para a criança 
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V., foram observadas 29 sessões entre as idades de 3 anos e 22 dias e 5 anos, 6 meses e 
20 dias. Dos particípios passados encontrados na fala de R., 41 eram estativos, 15 
resultativos e nenhum eventivo, computando um total de 56 particípios. Na fala de V., 
de um total de 94 particípios, 65 ocorrências eram particípios estativos, 27 eram 
resultativos e 2 eventivos. Foi, no total, encontrado 106 particípios estativos, 42 
resultativos e 2 eventivos, sendo que apenas na fala de V. foi encontrada ocorrência de 
particípio eventivo: uma aos 4 anos, 7 meses e 10 dias e a outra aos 5 anos, 6 meses e 
20 dias. A predominância de particípios na fala das crianças é o particípio estativo, com 
ocorrência de 70,6%, seguida do resultativo, com uma ocorrência de 28%. Em estudo 
anterior (MINELLO 2013; 2015), pode ser observado que o particípio estativo ocorre 
precocemente na fala da criança, antes da idade de 2 anos. Esses achados sugerem que 
os mecanismos envolvidos na formação do particípio estativo já fazem parte da 
gramática dessas crianças. Assume-se, portanto, que o particípio estativo possui uma 
estrutura mais simplificada que a do particípio resultativo e eventivo, o que pode 
justificar um possível estágio na aquisição dos particípios, em que o estativo aparece 
primeiramente, seguido do particípio resultativo e, por fim, do particípio eventivo. As 
discussões apresentadas até o momento podem sugerir que há processos sintáticos 
envolvidos na derivação do particípio eventivo que faz com que sua morfologia seja 
mais complexa para a criança. Essa morfologia mais complexa se dá por existir um 
maior número de processos sintáticos envolvidos na derivação do particípio eventivo do 
que no particípio estativo, o que vai de encontro ao argumento de  Embick (2004) para o 
inglês e Alexiadou e Anagnostopoulou (2008) para o grego e o alemão. Isso significa 
dizer que a criança terá uma dificuldade maior para lidar com os processos 
morfológicos envolvidos na derivação do particípio eventivo. A codificação de uma 
interpretação agentiva no particípio eventivo aponta ser o principal motivo para a 
dificuldade da criança em lidar com construções como a voz passiva verbal, uma vez 
que essa informação não está presente nos outros dois particípios. Dessa forma, se 
assume que a dificuldade com a passiva verbal (ou passiva com particípio eventivo) se 
dê por causa dos processos sintáticos envolvidos na derivação do particípio eventivo, os 
quais vão se tornando acessíveis para a criança gradativamente. 
 
Palavras-chave: Aquisição da linguagem. Teoria Gerativa. Voz passiva. Particípio 
passivo.  
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RESUMO: Este trabalho visa a apresentar e problematizar os direcionamentos previstos 
no projeto da pesquisa de mestrado, em andamento, cujo fenômeno investigado é o 
trabalho com os gêneros do discurso da esfera jornalística em aulas de português para o 
ensino médio. Para isso, serão delineadas as projeções quando dos caminhos teórico-
metodológicos pensados para a investigação da complexidade discursiva desse 
fenômeno, situados na perspectiva indisciplinar/mestiça (MOITA LOPES, 2006) de um 
fazer científico inter/transdisciplinar em Linguística Aplicada (SIGNORINI e 
CAVALCANTI, 1998). A investigação dessa pesquisa está voltada, mais 
especificamente, para a relação entre a abordagem dos elementos linguísticos 
constitutivos dos enunciados tomados para estudo, em sala de aula, e seus aspectos de 
ordem ética (singular e sócio-histórica), tendo em vista o ensino de língua como prática 
orientada para a formação de sujeitos que venham a ser inseridos em diferentes eventos 
de letramentos de forma crítica. Objetiva-se compreender como tem se constituído essa 
relação através, especificamente: i. das concepções de ensino de gêneros e reflexão 
linguística subjacentes à prática docente; e ii. dos caminhos metodológicos previstos e 
percorridos, pelo professor, na abordagem dos elementos linguísticos de gêneros 
jornalísticos. A pesquisa procurará interpretar se os resultados apontam para um 
satisfatório trabalho enunciativo-discursivo de linguagem, que realize práticas de análise 
linguística (cf. GERALDI, 1984) quando da abordagem dos elementos linguísticos, a 
fim de contribuir com a construção da contrapalavra crítica dos sujeitos-alunos em suas 
práticas de letramentos jornalísticos. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, cujos sujeitos envolvidos são alunos e 
professor de uma turma de português de ensino médio de uma escola pública estadual 
de Recife-PE. Projeta-se descrever e analisar os atos responsivos produzidos i. pelo 
professor, acerca de suas concepções de ensino de gêneros e reflexão linguística, através 
de entrevistas semiestruturadas e observação de aulas; ii. pelos alunos e professor em 
interação, na abordagem dos elementos linguísticos de gêneros jornalísticos, através da 
observação de aulas de leitura e produção de textos. A metodologia pensada parte da 
concepção de Linguística Aplicada como campo aplicado de estudos da linguagem, cujo 
principal objetivo é produzir inteligibilidades sobre as complexidades discursivas das 
práticas sociais, produzidas por sujeitos (MOITA LOPES, 2006, 2009). Esse lugar 
teórico-metodológico reivindica a posição, por parte do pesquisador, de se entender as 
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ações sociais dos sujeitos a serem investigados como produções éticas, instauradas na 
elaboração e no compartilhamento ativo-responsivo de valores (BAKHTIN, 1996, 
2003), em que o discurso assume posição central. Assim sendo, entende-se que através 
da descrição e análise dos atos responsivos produzidos pelos alunos e professor pode-se 
compreender a complexidade discursiva do fenômeno investigado. Este movimento 
metodológico tem em perspectiva situar os atos responsivos como processos dados em 
dois horizontes das produções discursivas: o do acontecimento dos enunciados e de sua 
constitutividade sócio-histórica. Isso significa entender esses atos responsivos como 
fenômenos discursivos irrepetíveis – singularmente situados no acontecimento de seus 
contextos de produção – e forjados social e historicamente na alteridade. Além disso, 
tem-se em perspectiva, ainda, que os acontecimentos singulares dos atos responsivos a 
serem analisados são instaurados no interior das práticas de letramentos da esfera 
escolar; e concretizados sócio-historicamente em seus tipos de enunciados relativamente 
estáveis, ou gêneros do discurso. Significa dizer, de outro modo, que esses atos estarão 
calcados em relações de poder, marcadas por disputas ideológicas, tensões de palavras e 
contrapalavras, típicas dessa esfera. A fim de possibilitar a execução das análises, serão 
reunidas vozes de diferentes lugares epistemológicos que venham a auxiliar na 
elaboração de lentes investigativas, como o paradigma interacionista de linguagem 
(BAKHTIN, 2003, 1996; BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006); os estudos dos 
letramentos (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009, 2012); a perspectiva enunciativo-
discursiva de ensino de português (GERALDI, 1984, 1997, 2010; MENDONÇA e 
BUNZEN, 2006; ROJO, 2008, 2012; RODRGIGUES, 2014). A relação teoria-prática 
será concebida a partir do viés em que a teoria não é abordada como determinante da 
prática (ao ofertar ao pesquisador lentes analíticas previamente estabelecidas), mas que 
a prática, singular e sócio-histórica, é entendida como uma espécie de “determinação 

reflexiva”, nos termos de Zizek (2008), a partir da qual serão construídas as lentes 
investigativas, em diálogo com inteligibilidades já produzidas. Na realização da 
pesquisa, a relação entre pesquisador e fenômeno investigado deve ser, nos termos de 
Sousa Santos (2003), não mais a de sujeito-objeto, mas a de sujeito-sujeito, em que, na 
linha de pensamento de Bakhtin (2003), o que o pesquisador virá a produzir, em suas 
análises e interpretações, serão atos responsivos a partir do lugar (epistemológico, 
social, histórico, cultural, ideológico, político) do qual enuncia, revelando acentos 
apreciativos em um ponto de vista, em relação de alteridade com as práticas sociais dos 
sujeitos que investiga.  
 
Palavras-chave: Ensino de português. Gêneros do discurso. Análise linguística. 
Letramentos jornalísticos críticos. 
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RESUMO: O trabalho consiste no acompanhamento da escrita de uma monografia no 
curso técnico integrado ao médio em automação industrial de uma escola técnica 
federal, com objetivo de discutir sobre o papel do professor de língua portuguesa na 
escrita de textos solicitados pelos professores da área técnica. O problema de pesquisa 
surgiu a partir da complexidade gerada pela escrita de um gênero comumente presente 
na esfera acadêmica ser exigido no curso de nível médio como requisito de conclusão de 
curso. Devido a isso, era discurso comum, entre os professores envolvidos, a ideia de 
que os alunos não sabem escrever, evidenciando o discurso do déficit referente ao uso 
da linguagem pelos estudantes (LILLIS e SCOTT, 2008), que impulsiona as pesquisas 
dos letramentos acadêmicos (FISCHER, 2008, FIAD, 2011) e que também nos motivou 
a verificar os motivos que o geraram nesse contexto de pesquisa. Além disso, outro 
ponto que nos despertou atenção foi o fato de que essa escrita não era objeto de ensino 
do professor de língua portuguesa, muito embora os alunos tivessem duas aulas da 
disciplina por semana. Baseado nisso e como professora de língua materna da turma, 
propus uma intervenção, na forma de um trabalho interdisciplinar com os professores da 
área técnica, a fim de focar o papel do professor de língua portuguesa na escrita de 
gêneros requisitados pela área técnica específica do curso. A metodologia da pesquisa 
adotada é de natureza qualitativa, mais especificamente do tipo pesquisa-ação, pois 
partiu de uma insatisfação com a minha própria prática, visto que as aulas de língua 
portuguesa, que os alunos tiveram em todos os anos do curso, não eram suficientes para 
garantir que os professores da área técnica estivessem satisfeitos com os textos dos 
alunos. A partir disso, busquei propor uma intervenção e analise dos resultados, passos 
típicos da pesquisa-ação. Os dados foram gerados no último ano do curso, ano em que 
os alunos iniciam a escrita da monografia, por meio de diversos instrumentos de 
geração de dados, a fim de elucidar tanto a visão dos professores, quanto a dos alunos 
sobre o processo, para direcionar minha intervenção. Para isso, foram mobilizados os 
seguintes instrumentos: 1) entrevistas com os professores orientadores dos trabalhos e 
os responsáveis pela disciplina intitulada “projeto integrador” destinada a abordar a 
escrita da monografia, para verificar as concepções de escrita desses professores 2) 
entrevistas com alguns alunos em vários momentos da escrita, com o intuito de resgatar 
as dificuldades desses alunos e direcionar as aulas de língua portuguesa 3) arquivo com 
diversas versões dos trabalhos escritos 4) vídeo das aulas de língua portuguesa 
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ministradas por mim (pesquisa-ação) e 5) anotações em diário de campo, incluindo a 
banca de defesa dos trabalhos, a fim de captar a opinião dos professores sobre a escrita 
dos alunos após a intervenção do professor de língua, além de suas expectativas com 
relação a essa escrita. Para análise dos dados nos apoiamos no aporte teórico 
epistemológico dos letramentos e novos estudos do letramento, pois tomamos a escrita 
da monografia como uma prática social situada. Achamos que alguns conceitos dos 
Letramentos Acadêmicos também são proveitosos quando vemos pontos de 
convergência com o nosso contexto de pesquisa, apesar de alguns autores considerarem 
letramento acadêmico apenas a escrita na universidade. Tomamos também os conceitos 
de gênero do discurso e de dialogismo bakhtinianos para análise do processo de escrita 
da monografia. Por fim, pretende-se também fazer uma análise da minha intervenção 
como professora de língua portuguesa sob o viés do professor reflexivo a fim de não 
descrever essa prática nem como uma receita nem como fracasso, mas como uma 
possibilidade de reflexão sobre a complexidade de ensinar o aluno a escrever, sobretudo 
um gênero cujas coerções linguístico-discursivas, apesar de nem sempre explicitadas 
aos alunos, estão ali fortemente presentes. 
 
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de escrita. Letramento. Ensino técnico. 
Monografia.  
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RESUMO: Este trabalho, cuja realização justifica-se em função do preocupante cenário 
atual de desistência do magistério bem como da inocuidade de uma das principais 
iniciativas para promover o avanço em relação ao ensino de língua materna, a saber, a 
formação de professores, tem como objetivos: problematizar o modo de funcionamento 
dos cursos de formação continuada de professores, examinando a tensão decorrente do 
conflito entre a perspectiva de padronização das instâncias oficiais e a singularidade 
inerente às pessoas envolvidas no processo de ensino de língua materna (professores e 
formadores de professores) e também problematizar as representações de si e do(s) 
outro(s) que emergem dos materiais escritos produzidos em função dos cursos de 
formação e dos dizeres dos participantes da pesquisa. Assim, partindo do pressuposto de 
que os cursos de formação continuada ainda hoje parecem se organizar em torno da 
tentativa de padronizar dizeres e práticas sobre/para professores, fazemos a hipótese de 
que não há ética possível ao professor, uma vez que na formação continuada o que se 
encontra predominantemente são regras e normas. Tomamos como cenário o Pacto 
Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa (PNAIC), que consiste em uma iniciativa 
assumida pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios visando 
a assegurar a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º 
ano do ensino fundamental. O corpus, ainda em fase de constituição, será composto por 
dois tipos de materiais, a saber, publicações escritas produzidas em função do referido 
programa (textos do site do Ministério da Educação e material destinado aos professores 
cursistas) e entrevistas com professores e formadores do curso de formação do PNAIC 
(pretende-se realizar este estudo com trinta pessoas, distribuídas nos seguintes grupos: 
a) dez participantes que tenham atuado como formadores do PNAIC; b) dez 
participantes que tenham participado do PNAIC como professores cursistas e c) dez 
participantes que tenham decidido não participar do PNAIC). O estudo ora apresentado, 
que pretende caracterizar-se como uma pesquisa de cunho qualitativo-interpretativista, 
tem como referência para a análise dos dados a consideração das contribuições de 
Derrida a respeito da desconstrução e também acerca da noção de interdito 
(DERRIDA:1996). No que se refere à desconstrução, esta consiste na perspectiva que é 
considerada no exame do corpus, em relação ao qual envidamos esforços no sentido de 
apreender os efeitos de sentido que emergem dos materiais analisados. O conceito de 
ética, por sua vez, vem sendo mobilizado conforme as formulações desenvolvidas por 
Lacan (2008), ou seja, em função da existência de duas instâncias, que não se coadunam 
obrigatoriamente: a instância daquilo que é esperado que um sujeito faça, e aquela do 
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que seria ético para ele, dimensão esta relacionada ao desejo e, portanto, à 
singularidade. Neste primeiro momento da pesquisa a noção de interdito tem se 
apresentado como norteadora devido à analogia que se pode fazer entre o que o autor 
apresenta como a interdição de toda língua não francesa na Algéria (árabe dialetal ou 
literário, berbere, etc) e os não-ditos com relação a dizeres dissonantes do discurso 
apresentado aos professores nos cursos de formação que vimos apreendendo por meio 
do exame da materialidade linguístico-discursiva dos textos analisados. Como 
conclusões parciais, no que se refere às representações sobre professores, o exame da 
materialidade linguístico-discursiva dos textos por nós selecionados vêm indicando que 
é apresentada aos orientadores dos cursos de formação do PNAIC uma imagem 
generalizante de professor, como se os membros da categoria docente fossem 
desprovidos de singularidade, uma vez que as estratégias linguístico-discursivas 
apresentadas nos Cadernos de Formação (nome dado aos volumes produzidos como 
material de referência para o curso de formação continuada do PNAIC) tanto o ensino 
como o professor são apresentados como instâncias em relação às quais é possível deter 
um saber consolidado. 
 
Palavras-chave: Ética. Língua Materna. Formação de Professores. Representações.  
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RESUMO: Tendo em vista os grandes desafios em relação ao processo de oferta e de 
qualidade do Ensino Médio (doravante EM) veiculado pela rede estadual de ensino do 
Estado do Pará, nossa pesquisa de doutorado investiga o processo de construção e de 
implementação de projetos didáticos construídos por professores de Língua Portuguesa  
e implementados em turmas do terceiro ano do Ensino Médio (EM), em uma escola 
pública, da cidade de Belém-PA.A instituição está localizada no Distrito Administrativo 
do Guamá (DAGUA), constituído por seis bairros, dentre eles, os bairros considerados 
mais populosos e violentos da região metropolitana, é uma área caracterizada pela 
segregação socioespacial e inclusão precária dos moradores nos sistemas formais e 
institucionalizados, relativos à Educação, Saúde, Economia, Saneamento Básico, 
Segurança, etc. (COUTO, 2014; GUSMÃO, 2013; IBGE, 2010). Nesse sentido, este 
trabalho tem como objetivo descrever e analisar um projeto didático realizado, no 
segundo semestre do ano 2015, levando em consideração, basicamente, duas 
perspectivas de constituição do trabalho docente: (i) o processo de planejamento e de 
implementação do projeto didático atentando, em especial, para o papel da linguagem 
na construção desta interação didática; (ii) análise das práticas de leitura e de escrita 
implicadas em diferentes etapas do projeto ora implementado, a fim de problematizar as 
ações didáticas desta prática profissional; (iii) problematização acerca dos 
desdobramentos dessa prática de ensino, levando em conta o papel da escola como 
agência de letramento para formar para a vida, o mundo do trabalho e o exercício da 
cidadania em um contexto global, estratificado, marcado pelo binômio “inclusão-
precária/ territorialização precária” (COUTo, 2014; SANTOS, 1995; 2005; LDB, 1996). 

O referencial teórico-metodológico convocado para nortear os caminhos da investigação 
abarca as concepções de escrita e de letramento como manifestação sociohistórica, 
ancorada e ressignificada em diferentes contextos socioculturais (STREET, 1984, 1990, 
2010; ZAVALA, NIÑO-MURCIA E AMES, 2004; KALMAN, 2010), as contribuições 
oriundas dos letramentos críticos e emancipatórios que refletem acerca do processo 
educativo e agentivo para formação do sujeito letrado (MEDINA, 2006; LUKE, 2014; 
HAGE, 2006, 2010, FREIRE, 2011;  JORDÃO, 2014); as orientações voltadas para 
discussão e problematização acerca de projetos de ensino/ letramento  (SUASSUNA ET 
AL, 2006; KLEIMAN, 2006, 2010; KLEIMAN, CENICEROS E TINOCO, 2013), 
dentre outros. Em relação ao processo de geração de dados, adotamos a pesquisa de 
cunho etnográfico (VÓVIO E SOUZA, 2005; MOITA-LOPES, 2013; GARCEZ E 
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SCHULZ, 2015). Os procedimentos metodológicos compreendem a gravação de aulas, 
aplicação de questionários, realização de entrevistas semiestruturadas, anotações e 
observações em diário de campo, análise de documentos. Além disso, esta opção 
metodológica propicia a possibilidade de unir mais de um método, a saber: base 
quantitativa e a qualitativa; a possibilidade de adotar um viés teórico de natureza 
interdisciplinar; bem como a eleição de vários participantes para a composição do 
universo de sujeitos da pesquisa (LOPES, 2006). Nessa direção, acreditamos que este 
recorte, selecionado, para esta ocasião pode contribuir para o debate em torno das 
seguintes questões: (i) modos efetivos de didatização dos saberes para jovens do último 
ano do EM, informação esta que pode contribuir para compreender o processo de 
construção da disciplina curricular Língua Portuguesa no contexto supracitado; (ii) 
eleição de saberes e de dispositivos didáticos relevantes para o processo de transposição 
didática no EM, tendo em vista a dinâmica de trabalho via projeto e como temas e 
questões pertinentes ao universo local/global dos sujeitos envolvidos são abordados 
nesta cena didática; (iii) problematização a respeito da apropriação da competência 
letrada e de capacidades de linguagem na relação com o trabalho docente ora 
empreendido, a fim de investir em uma reflexão acerca da proposição formativa dos 
sujeitos em uma instituição de ensino, situada em um contexto de extrema 
vulnerabilidade social.    
Palavras-chave: Projeto didático. Ensino de Língua Portuguesa. Ensino Médio. 
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RESUMO: O mundo contemporâneo tem se caracterizado por inúmeras transformações 
sociais, econômicas e políticas. Vivemos em uma sociedade complexa, fortemente 
marcada pelo avanço e pela popularização das novas tecnologias e de seus gêneros e 
discursos. A todo o momento, gadgets são lançados, sistemas desenvolvidos e 
aplicativos criados, desencadeando novos hábitos e transformando as relações entre as 
pessoas. Nessa dinâmica acelerada, as hierarquias transformam-se em redes, os serviços 
passam a valer mais que as mercadorias, o ciberespaço desmonta as linhas de produção 
e as informações são ressignificadas a partir de critérios como a dispersão e a 
distribuição, a raridade e o controle. A complexidade dessas mudanças e, ao mesmo 
tempo, as possibilidades geradas por elas colocam em pauta novas questões para a 
sociedade e, consequentemente, para a educação. Torna-se, assim, cada vez mais 
necessário teorizar e propor modelos pedagógicos e ferramentas tecnológicas que sejam 
capazes de atender às demandas atuais. Compreendendo que o papel desempenhado 
pela tecnologia na transformação da vida cotidiana e também na mediação do ensino-
aprendizagem de línguas é tema caro à Linguística Aplicada, a pesquisa em andamento 
que estamos desenvolvendo tem como objetivo ajudar a subsidiar a construção de 
materiais e métodos didáticos que efetivamente levem aos novos letramentos, 
concretizando o que tem se convencionado chamar de Web Currículo (ALMEIDA, 
2014), ou seja, o currículo que não tem as tecnologias digitais de informação e 
comunicação como um apêndice ou algo tangencial, mas que se desenvolve por meio 
delas, de modo que sejam ao mesmo tempo vivenciadas e também objeto de crítica e de 
reflexão por parte dos alunos. Em pesquisas anteriores, constatamos que as mudanças 
políticas e econômicas decorrentes da globalização têm alterado os modos de produção 
e organização das editoras de livros didáticos e a efervescência das novas tecnologias 
tem imposto, ainda que indiretamente, adaptações dos materiais produzidos às novas 
demandas do mundo contemporâneo. No entanto, a despeito dessas mudanças, a maior 
parte dos materiais utilizados nas escolas públicas atualmente não parece estar 
conseguindo responder adequadamente a essas necessidades. Assim, embora seja 
inevitável afirmar que há algo de novo acontecendo nas escolas, dadas as iniciativas do 
governo e de empresas privadas nesse sentido, não necessariamente essas ações têm 
gerado transformações efetivas dos contextos de ensino-aprendizagem. Tendo em vista 
as demandas atuais em relação aos novos letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 
2007) e aos multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2008), nossa pesquisa tem 
buscado selecionar, dentre a literatura disponível sobre o tema, estudos que nos 
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auxiliem a subsidiar a efetivação de um Web Currículo, além de exemplos de matrizes 
curriculares utilizadas no Brasil e em outras partes do mundo, bem como materiais 
didáticos, ferramentas e ambientes em uso ou em desenvolvimento que tenham 
potencial para embasar a efetiva incorporação das tecnologias digitais da informação e 
da comunicação. Dentre nossos objetivos estão estudar alguns dos problemas e das 
possibilidades envolvidas no ensino-aprendizagem de língua materna mediado pelas 
tecnologias digitais da informação e da comunicação; analisar criticamente modelos 
pedagógicos e ferramentas tecnológicas utilizados nesse processo; investigar os papéis e 
os ethos do professor, do aluno e das tecnologias na construção de um Web Currículo e 
identificar materiais e métodos com potencial para efetivar essa proposta curricular. Ao 
fim da investigação, esperamos poder delinear as tecnologias, mídias e linguagens o os 
novos letramentos que a construção de um Web Currículo convoca; as ferramentas, 
ambientes, materiais e métodos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem que 
efetivamente incorpora as novas tecnologias e as relações entre os letramentos 
tradicionais, os multiletramentos e os novos letramentos na construção de conhecimento 
que se dá nesse contexto e as capacidades envolvidas na efetivação dessa proposta. As 
novas possibilidades de ensino-aprendizagem que esperamos vislumbrar a partir desse 
cenário tem potencial para formar não apenas usuários funcionais das novas tecnologias, 
mas cidadãos situados e críticos, capazes de agir na transformação de suas realidades. 

  
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Web Currículo. Novos letramentos. 
Multiletramentos. Tecnologia.  
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RESUMO: este trabalho tem objetivo de analisar as atividades de vocabulário em 
livros-texto de inglês como língua estrangeira para verificar se há relação com a unidade 
de leitura, e como essa relação ocorre, com a finalidade de que professores de inglês 
possam fazer escolhas conscientes em suas escolas e salas de aula, no que se refere às 
atividades de vocabulário que estão interligadas ao texto dos livros didáticos. Leitura 
em língua estrangeira e aquisição de vocabulário têm uma relação ancestral, pois os 
principais modelos de leitura consideram vocabulário em algum ponto do ato da leitura. 
Gough (1972 apud Davies 1995, p.58) caracteriza a leitura como um processo 
ascendente de processamento de informações, partindo do reconhecimento de palavras 
ao acesso de significados. Goodman (1976 apud Davies 1995, p.58), no entanto, propõe 
em seu modelo descendente que predições sobre o texto, baseados em conhecimento 
prévio, é o recurso mais utilizado, inclusive para dedução de palavras desconhecidas. 
Rumelhart (1977 apud Davies, 1995, p. 64), em resposta às limitações dos modelos 
supracitados, sugere um modelo em que processos de diversas fontes convergem 
“simultaneamente, porém seletivamente” para construção de significados, sendo acesso 

lexical um deles. Além disso, Krashen (1989) afirmou que o texto não somente depende 
de conhecimento lexical para acesso de sentidos, mas também pode funcionar como 
fonte de aquisição de vocabulário, tanto em língua materna (L1), como língua 
estrangeira (L2). Apesar de Krashen ter afirmado que leitura pode ser um fonte de 
aquisição de vocabulário tanto em L1 quanto em L2, Laufer (2001) revisou vários 
estudos e sugeriu que atividades focadas em vocabulário são mais eficazes que somente 
a leitura textos curtos e longos. Além disso, o desenho das atividades pode influenciar 
na aquisição lexical (LAUFER, 2001; NATION, 2013). Aebersold e Field (1997) 
afirmam que vocabulário pode ser ensinado na pré-leitura, tanto para que o leitor vá ao 
texto conhecendo as palavras, como maneira de prever o conteúdo do texto. Além do 
mais, uma vez ensinadas na fase de pré-leitura, as palavras devem ser retomadas na pós-
leitura (Moore et. Al. 1989), a fim de consolidar os conhecimentos adquiridos durante a 
leitura. Ademais, parece haver um consenso entre autores dos PCN’s – Parâmetros 
Curriculares Nacionais – que aquisição de vocabulário é um processo apoiado “em 

atividades temáticas e de associação de vocábulos que partem de um determinado 
contexto e remetem a outros.” (MORAES, 2000, p. 105). O documento também 

reconhece as falhas no sistema educacional brasileiro, como por exemplo, livros-texto 
que utilizam a unidade de leitura para ensino descontextualizado de gramática, e onde o 
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vocabulário obedece ao sistema arcaico de memorização de listas de palavras. Com o 
objetivo de verificar os problemas levantados pelos PCN’s, este estudo analisará as 

atividades de vocabulário apresentadas nos livros-texto do PNLD 2015 (Programa 
Nacional do Livro-Didático), a fim de verificar se e como se relacionam com a unidade 
de leitura desses livros utilizados no sistema público de educação brasileiro. As 
perguntas que permeiam esse estudo são: (1) Quais tipos de atividades de vocabulário 
podem ser encontradas nos livros-texto do PNLD de Língua Estrangeira-Inglês 
utilizados em escolas públicas do Brasil? (2) As atividades de vocabulário encontradas 
nesses livros-texto estão conectadas com a unidade de leitura? Como essa conexão 
acontece? (3) Quais tipos de processos de leitura componencial eles fomentam? (4) Se 
caso não estiverem conectados à unidade de leitura, qual o papel que estabelecem na 
unidade? Para elaboração do método foram utilizados os achados de Sökmen (1997), 
Hulstijn et. al. (1996) e Joe (1995), em outras palavras, as atividades de vocabulário 
serão analisadas seguindo os seguintes critérios: (1) Como o vocabulário é apresentado 
na seção de leitura? Há glossários? Há sugestão de uso de dicionário? (2) As atividades 
estão focadas em: palavras de alta frequência? Palavras difíceis? Falsos cognatos? (3) 
As palavras das atividades auxiliam no estabelecimento de uma rede integrada de 
associações? Elas auxiliam na ativação de conhecimentos prévios? (4) Há uma 
variedade de atividades que permitem um conhecimento mais profundo das palavras? 
Há uma variedade de contextos para reencontro dessas palavras? Se as palavras foram 
ensinas na pré-leitura, há oportunidades de revisão delas na pós-leitura? O guia de livros 
didáticos PNLD 2015 – Ensino Médio – dispõe de quatro livros para que as escolas 
façam sua escolha de material de acordo com seu Plano Político Pedagógico.  Para a 
análise, será selecionado o livro 3 desse guia, com a finalidade que essa análise possa, 
de certa forma, ter impacto nas escolhas de professores de inglês quanto ao material. 
Palavras-chave: leitura. Aquisição de vocabulário. Livro-Texto. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é analisar o processo de formação de identidades 
de professores de língua japonesa, em curso de formação superior em uma universidade 
pública brasileira. A investigação sobre essa temática se mostra bastante relevante no 
atual contexto de ensino de línguas estrangeiras na realidade brasileira, tendo em vista 
que o vulto de pesquisas voltadas para as problemáticas do processo de ensino-
aprendizagem de japonês é escasso (HAYASHI, 2015), se comparado a outras 
pesquisas, do mesmo recorte, em outras línguas como o inglês, o espanhol e o francês. 
Atualmente, o curso de graduação em língua japonesa é ofertado regularmente em 08 
(oito) universidades federais brasileiras, as quais, semestralmente, recebem novos 
alunos para início de seu processo de aprendizagem na língua e lançam outros tantos 
graduados para atuarem na vida social munidos de (algum) conhecimento em língua 
japonesa. Apesar da oferta permanente de vagas nesses cursos e do número bastante 
expressivo de sujeitos envolvidos nesse processo, pode-se afirmar que o vulto de 
pesquisas relacionadas à problematização da formação identitária desses sujeitos é 
parco, se não nulo. A hipótese levantada para a presente investigação indaga que o 
complexo contexto de ser-estar entre línguas-culturas (CORACINI, 2011) pode não 
estar sendo observado devidamente pelos cursos de formação de professores de japonês. 
Nesse trabalho defende-se que o desconhecimento da constituição identitária desses 
sujeitos representa um entrave à sua formação como professor de japonês, na medida 
em que o complexo momento de ser-estar entre línguas-culturas não é observado, ou 
mitigado no processo constituição de sujeito como professor em formação, relegando 
uma formação descaracterizada, assujeitadora e deslocada. Dessa forma, a constituição 
do sujeito-professor pode ocorrer de maneira errática, sem a correta problematização de 
sua formação identitária nesse contexto de ensino-aprendizagem. Além disso, 
observando o viés psicanalítico de Lacan (1998), a inexistência de problematização da 
constituição identitária desses sujeitos engajados na aprendizagem de japonês não 
permite perceber que esse é um processo de formação marcado, sobretudo, pela falta 
(BAGHIN-SPINELLI, 2002). Nota-se que grande parte desses sujeitos constroem 
momentos de subjetividade a partir de uma imagem que tomam como “ideal”, no 

tocante à sua atuação profissional e domínio linguístico, e se inscrevem discursivamente 
neste construto, pontuando elementos faltosos e o distanciamento entre o “real” e o dito 

“ideal”. Portanto, questiona-se essa construção de uma autoimagem altamente 
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fragmentada e faltante entre o que se considera existente e o devir. Para tanto, tem-se 
por objetivos: a) discutir como ocorrem as construções das subjetividades e das 
identidades dos participantes da presente pesquisa, mediante identificação de fatores 
que interferem nesse processo; b) descrever como diferentes discursos e efeitos de 
sentido influenciam na construção identitária dos professores de japonês em formação e 
c) apresentar resultados de análise que apontem a articulação de materialidades 
linguísticas dos participantes e sua formação identitária sob influência do 
estrangeirismo e maternidade das línguas analisadas. O presente artigo abordará o 
problema de pesquisa mediante as propostas da psicanálise (BAGHIN-SPINELLI, 
2002; LACAN, 1998; 2005) e desconstrução (DERRIDA, 2002), levando-se em 
consideração os estudos em análise do discurso (FOUCAULT, 2009), subjetividade 
(FOUCAULT, 2007; 2009; 2010) e identidade (BAUMAN, 2005; CORACINI, 2011; 
HALL, 2001). Embora ocorram alguns estudos sobre a constituição identitária em 
cursos de formação professores de japonês, mais notadamente exemplificado por Mukai 
(2010; 2011), nenhum destes trabalhos se volta para a formação identitária partindo do 
ponto de vista da desconstrução e da psicanálise, questionando conceitos estabilizados, 
como língua estrangeira/materna ou autoimagem em diálogo com o discurso, 
semelhante ao contexto aqui abordado. À vista disso, esse trabalho lança mão da 
pesquisa qualitativa, por meio do estudo de caso naturalístico e interpretativista 
(ADAMS; FUJII; MACKEY, 2005; DENZIN; LINCOLN, 2005; STAKE, 1994), 
coletando dados por meio do uso de diversos instrumentos de pesquisa, com o intuito de 
analisar as representações discursivas dos participantes. O resultado preliminar aponta 
que o contexto discursivo da relação entre línguas estrangeira/materna possibilita o 
confronto e rupturas na constituição das subjetividades e identidades dos participantes, 
os quais devem ser pauta nos cursos de formação de professores em universidades 
públicas. Esperamos propor uma teorização válida para este processo complexo de 
desenvolvimento de professores neste contexto de alteridade e de línguas-culturas. 
 
Palavras-chave: Psicanálise. Ensino-aprendizagem de japonês. Identidade.  
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RESUMO: Nas últimas décadas, os computadores se tornaram uma valiosa ferramenta 
para professores e alunos de língua estrangeira. É nesse contexto que a Aprendizagem 
de Línguas Assistida por Computador (ALAC) ganhou força como área de pesquisa 
cujo foco é o uso de computadores como ferramenta para o ensino e aprendizagem de 
idiomas. Mais recentemente, a Aprendizagem de Línguas Assistida por Dispositivos 
Móveis (ALADM) surgiu como uma área subordinada à ALAC, a qual envolve o uso de 
tecnologias móveis para auxiliar a aquisição de língua (Chinnery, 2006). Alguns 
exemplos desse tipo de tecnologia são smartphones, tablets, video-games portáteis e 
palmtops. Como esses aparelhos são mais acessíveis hoje em dia, o número de 
aplicativos desenvolvidos para o aprendizado de língua, em especial para o inglês, 
cresce continuamente. Pesquisas na área apontam para os possíveis benefícios do uso de 
smartphones para a aquisição de linguagem. Guo (2014) classificou aplicativos de 
acordo com suas características pedagógicas. O autor concluiu que alunos de inglês 
como língua estrangeira estão dispostos a explorar as funcionalidades dos seus 
smartphones para aprender a língua. Em outro estudo recente, Kim e Kwom (2012) 
fizeram a análise de 87 aplicativos e constataram que existe pouco espaço para interação 
social e colaboração nos aplicativos analisados. Além disso, os autores sugerem que a 
maioria dos aplicativos lida predominantemente com o desenvolvimento do vocabulário 
dos alunos. Este estudo revelou a necessidade de investigação na área, especialmente no 
que diz respeito ao ensino de vocabulário. Nesse sentido, esta pesquisa tem três 
justificativas. A primeira é acadêmica, já que será feita uma relação das teorias de 
aprendizado de língua e estudos na área de ensino de vocabulário com a área de 
ALADM. A pesquisa também justica-se no ambito educacional porque os aplicativos 
estudados são utilizados com objetivos educacionais por milhares de usuários no Brasil 
e no mundo. Finalmente, a pesquisa tem uma justificativa pedagógica, na medida em 
que ela pode ajudar professores a utilizar melhor tecnologias móveis dentro e fora da 
sala de aula. O objetivo primário deste estudo é analisar oito aplicativos desenvolvidos 
para smarphone que trabalhem com o ensino de vocabulário da língua inglesa. São 
objetivos específicos deste estudo: a) investigar como esses aplicativos incorporam 
métodos de aprendizagem de língua; b) analisar como os aplicativos incorporam teorias 
de aprendizado; c) identificar os métodos de aprendizado de língua predominantes e d) 
analisar como os aplicativos selecionados trabalham com instrução de vocabulário. Para 
alcançar esses objetivos, será utilizada a seguinte metodologia. Primeiramente, oito 
aplicativos para smartphone serão escolhidos. Eles deverão: a)  ter mais que 10.000 
downloads na Google Play; b) estarem disponíveis também na Appstore e c) trabalhar 
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com o ensino de vocabulário da língua inglesa. Após a seleção dos aplicativos, eles 
serão investigados no que diz respeito ao design das suas atividades. A análise seguirá 
as perspectivas para análise de ALAC propostas por Chapelle (2001). A análise será 
predominantemente qualitativa, e será feita com o auxílio de um arcabouço 
metodológico baseado em Kim e Kwom (2012). Serão feitas adaptações para permitir 
uma análise mais profunda sobre o design das atividades de ensino de vocabulário. 
Nesta adaptação, o pesquisador pretende entender: a) quais são os contextos nos quais 
novas palavras são apresentadas aos usuários; b) quais atividades são feitas para 
aprender o significado das palavras e c) se existem atividades para a retenção do 
significado de palavras e como elas são desenvolvidas. Por meio da análise dos 
resultados, o pesquisador deseja evidenciar o design dos aplicativos para ensino de 
vocabulário, assim como identificar os métodos de ensino de língua presentes em cada 
aplicativo, revelando quais são predominantes.  Os resultados parciais da pesquisa 
mostram que tanto o método audiolingual quanto o método de gramática e tradução 
estão presentes em grande parte dos aplicativos. Além disso, entende-se que algumas 
práticas baseadas em princípios da teoria behaviorista são exploradas por parte dos 
aplicativos para estimular os usuários, utilizando, por exemplo, recompensas quando o 
usuário completa uma tarefa com sucesso.  

 

Palavras-chave: Ensino de Vocabulário. Tecnologia. Smartphones. Aprendizagem de 
Línguas Assistida por Dispositivos Móveis.  
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RESUMO: Diversos são os pontos que justificam a necessidade de se atentar sobre a 
questão escolar nas aldeias brasileiras, os quais vão desde uma estrutura física 
apropriada até os recursos pedagógicos necessários para que haja um processo de ensino 
e aprendizagem adequados para cada uma das diversas realidades existentes. Tradição 
cultural e modernidade necessitam caminhar juntas quando o assunto é educação escolar 
indígena. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o panorama 
atual da educação escolar indígena kadiwéu com enfoque voltado principalmente no 
ensino do português para os alunos da aldeia maior Alves de Barros. Os kadiwéu, 
indígenas brasileiros do Estado de Mato Grosso do Sul, assim como tantas outras 
crianças e adolescentes indígenas deste país, não são vistos e tratados, ainda, como 
alunos bilíngues ou em processo de aquisição de segunda língua. O escasso material 
didático que se encontra na escola da aldeia (por vezes 1 único livro didático por série) e 
que raramente consegue ser utilizado pelos professores são exemplares dos mesmos 
livros didáticos distribuídos pelo governo nas demais escolas da cidade. 
Consequentemente, o português é ensinado aos kadiwéu envolvendo processos de 
aprendizagem de língua materna. Além disso, existem diversas dificuldades para os 
professores se manterem atualizados e participando de orientações e atualizações 
oferecidas para docentes na cidade de Porto Murtinho. A distância para a cidade (3 
horas de carro), a falta de recurso, estadia, alimentação e condução impedem a inclusão 
dos professores kadiwéu nessas programações. Apesar de haver leis, diretrizes e 
políticas voltadas a garantir o ensino específico, diferenciado, intercultural e bilíngue 
para as comunidades indígenas, existem poucas ações, incentivos científicos e 
pedagógicos, recursos financeiros e estudos que permitam chegar até a efetivação das 
mesmas. Existem vários processos a serem realizados a médio e longo prazo para dar 
condições para que a comunidade indígena kadiwéu tenha o ensino escolar com 
materiais específicos, respeitando sua cultura, não impondo os mesmos métodos e 
apostilas das escolas voltadas para falantes nativos de português. Sabe-se que o domínio 
da língua portuguesa é altamente necessário para a inclusão dos indígenas na sociedade 
e a busca desses indígenas atualmente é capacitar seus jovens para conseguirem passar 
em exames e continuar seus estudos em instituições educacionais após o Ensino Médio, 
promovendo também a segurança educacional necessária para que eles não desistam dos 
cursos. A partir dessas necessidades, a proposta inicial desta pesquisa é investigar e 
analisar os processos de interferência, e possíveis transferências, da língua materna 
durante a aprendizagem do português pelos alunos kadiwéu. Serão aplicados, durante 
trabalho de campo, e posteriormente analisados, diversos tipos e modalidades de 
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produções textuais em português de alunos de diferentes anos/séries da escola pólo na 
aldeia Alves de Barros. As primeiras aplicações das produções serão conduzidas apenas 
pelo professor da classe, sem mencionar aos alunos que elas são para a análise e 
pesquisa, evitando, assim, qualquer interferência de natureza afetiva. Assim, os desvios 
registrados nas produções poderão mostrar as lacunas encontradas na aprendizagem do 
português. As influências e interferências da língua materna serão levantadas a partir de 
um modelo de análise de erros, e também uma análise contrastiva, tendo como base, 
além da gramática da língua portuguesa, os estudos linguísticos já registrados sobre a 
língua kadiwéu realizados por Sandalo. O resultado final da investigação será um 
instrumento facilitador para orientar futuros materiais didáticos que contribuam para a 
aprendizagem do português nas escolas kadiwéu, bem como na formação de professores 
para lidarem com este contexto diferenciado de aprendizagem. Além disso, é um 
documento, um registro que comprova a urgente e tamanha necessidade de políticas 
públicas e incentivos que efetivamente possam comtemplar a estrutura educacional 
diferenciada que se faz necessária para as escolas ejiwajegi.  

 

Palavras-chave: Kadiwéu. Ensino indígena. Português L2. 
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RESUMO: Dentro do amplo debate sobre o estudo de aquisição de segunda língua, 
questões como estratégias usadas por estudantes para planejar a execução de tarefas, 
bem como o efeito da interação entre alunos durante esse planejamento têm sido alvo de 
diversos estudos. No entanto, apesar de diversas pesquisas empíricas nessa área terem 
tido como alvo o planejamento em grupo, por exemplo Storch (2002), Baleghizadeh 
(2010) e Foster e Ohta  (2005), o mesmo foi realizado em pares. Tendo como ponto de 
partida os resultados obtidos por Hyde em seu estudo qualitativo de 1993, no qual 
aprendizes de inglês como segunda língua apontaram a interação em pares na execução 
de tarefas como a menos desejável e a interação em grupos como a segunda mais 
desejável, o presente estudo tem como objetivo investigar o impacto que o planejamento 
estratégico em grupos e individual têm no desempenho de uma tarefa oral executada por 
estudantes adolescentes brasileiros de inglês como língua estrangeira. A escolha de 
participantes adolescentes para a pesquisa justifica-se por esse ser um grupo geralmente 
sub-analisado na área de aquisição de segunda língua, tanto dentro quanto fora do 
Brasil. A abordagem de ensino de segunda língua baseada em Tarefas (TBA em inglês), 
que deriva da abordagem comunicativa, traz a tarefa para o cerne das aulas. Essa 
abordagem tem como princípio o conceito de tarefas que possuem foco no significado 
em oposição a exercícios focados em estruturas gramaticais ou vocabulários específicos 
(Long, 1985). Long também argumenta que a tarefa deve apresentar um problema 
comunicativo a ser solucionado bem como a mesma deve possuir certa semelhança com 
situações que o aprendiz de segunda língua tem em sua língua materna. Dentro da área 
de TBA uma vertente que tornou-se por si só um novo nicho de pesquisa é a área de 
planejamento estratégico. Planejamento estratégico é uma ação metacognitiva com 
vistas a facilitar o processamento da linguagem, que, segundo o modelo de 
processamento linguístico de Levelt (1989) é complexo e demanda tempo e atenção. 
D’Ely (2006) menciona que aprendizes a quem é dada a oportunidade de planejar 

estrategicamente antes de executar uma tarefa podem “usar o tempo para preparar, bem 

como elaborar o conteúdo da mensagem, e talvez mais importante, a forma da 
mensagem” (p.32). Essa visão de planejamento estratégico como uma oportunidade para 

que os estudantes possam re-conceitualizar sua fala, auto-monitorá-la, bem como 
monitorar a fala do colega pode facilitar o processamento linguístico uma vez que certos 
desafios inerentes à produção linguística (um deles sendo o conteúdo da mensagem) 
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podem ser resolvidos durante esse momento. É também objeto de estudo dessa pesquisa 
a análise das estratégias usadas pelos estudantes quando planejam em grupos e 
individualmente, bem como a percepção que os mesmos têm dessas duas diferentes 
condições de planejamento. Vygotsky (1978) foi um dos pesquisadores que ressaltou a 
importância que o meio-ambiente, ou melhor, as relações que são estabelecidas no 
processo de aprendizagem têm para a aprendizagem. O princípio de que alunos podem 
ir além de sua capacidade cognitiva quando auxiliados por um colega mais experiente, 
seja esse um professor ou um colega de classe, têm sido alvo de diversos estudos na 
área e embasa o presente estudo. Tendo como base os estudos empíricos analisados as 
seguintes hipóteses foram elaboradas para essa pesquisa: 1) a performance oral do grupo 
de planejamento colaborativo é mais fluente, precisa, complexa e adequada do que a 
performance do grupo de planejamento individual; 2) os participantes usam estratégias 
quando planejam individualmente ou de forma colaborativa. A pesquisa terá como 
participantes 18 alunos do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC com idade 
entre 14 e 16 anos. Para alcançar o objetivo dessa pesquisa quantitativa e qualitativa 
serão usados os seguintes instrumentos: questionário de perfil dos participantes, duas 
tarefas monológicas orais – deixar uma mensagem de áudio no whatsapp - e um 
questionário sobre a percepção das tarefas, bem como anotações do pesquisador durante 
o planejamento e execução das tarefas e gravações de áudio da interação dos estudantes. 
As tarefas serão executadas pelos alunos em duas condições diferentes – em um 
encontro metade dos alunos executará a tarefa após ter planejado estrategicamente a 
mesma em grupos e a outra metade após ter planejado individualmente. No segundo dia, 
as condições serão invertidas. É importante salientar que assim que os alunos que 
planejaram individualmente gravarem a mensagem de áudio, os mesmos deverão 
gravar, também usando whatsapp, um relato das estratégias que eles perceberam usar 
durante o tempo de planejamento. Logo após a execução de cada tarefa os participantes 
completarão os questionários sobre a percepção da tarefa. Com relação ao aspecto 
quantitativo da pesquisa, as mensagens de áudio serão analisadas em termos de 
acurácia, complexidade, fluência e um parâmetro pragmático (para o qual serão 
consultados analistas). No que se refere ao caráter qualitativo do estudo essas 
informações virão dos questionários respondidos pelos participantes. 

 

Palavras-chave: Tarefas. Planejamento Estratégico. Trabalho colaborativo. 
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RESUMO: A pesquisa de mestrado em andamento "A abordagem CLIL e os desafios 
do ensino universitário de alemão no Brasil" ocupa-se do Ensino Integrado de Língua e 
Conteúdo no curso universitário de Letras, e mais especificamente da influência que 
cursar uma disciplina CLIL exerce no desenvolvimento de estratégias de leitura dos 
alunos da licenciatura em Letras/Alemão. A hipótese a ser testada é a de que frequentar 
um curso CLIL durante a graduação aumenta o desempenho em leitura do aluno. A 
referida disciplina, "Aquisição/Aprendizagem do Alemão como Língua Estrangeira", é 
uma optativa do curso de licenciatura em Letras/Alemão, frequentada geralmente por 
alunos que estão cursando ou já cursaram a quinta e última disciplina de Língua Alemã 
do bacharelado. O que a caracteriza como disciplina CLIL, também chamada “aula 

bilíngue”, é o fato de não apenas transmitir conteúdo em língua estrangeira, como 
também de servir como complemento às aulas de língua, na medida em que a 
aprendizagem de vocabulário específico e de estratégias de mediação desse novo 
conhecimento são objetivos da disciplina. A leitura de textos acadêmicos em língua 
alemã é mediada pelo professor através de comentários sobre os conceitos-chave 
apresentados e de discussões em sala de aula, de modo que o aluno possa ser levado a 
desenvolver suas próprias estratégias de leitura, o que possivelmente contribuirá para 
que ele conclua a disciplina com maior autonomia na leitura de textos autênticos. Caso a 
hipótese seja confirmada, poderemos inferir que cursar uma disciplina CLIL com carga 
de leitura de textos autênticos na língua-alvo é uma oportunidade de grande importância 
para diminuir o impacto da passagem das aulas de língua para as de literatura, ponto tão 
comentado pelos pesquisadores que se ocupam da reflexão sobre o currículo dos cursos 
de bacharelado e licenciatura em Letras/Alemão; na USP, os alunos iniciam o estudo da 
língua em nível A1 e chegam a um nível entre B1 e B2 em cinco semestres, antes de 
cursarem as disciplinas obrigatórias de literatura alemã. Como as turmas iniciais 
costumam comportar uma quantidade de alunos acima de vinte, acontece de a 
aprendizagem de alguns ficar defasada, além de que mesmo um conhecimento em nível 
entre B1 e B2 não chega a ser suficiente para a compreensão de textos literários em 
alemão, pois além de o vocabulário e a gramática da língua representarem um 
obstáculo, a maior parte dos alunos não tem conhecimento suficiente de tópicos da 
literatura como as principais características de cada escola literária e os nomes das 
principais figuras de linguagem. A pesquisa tem duração prevista de cinco semestres e, 
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no primeiro deles, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: 
observação de aulas da disciplina em questão para a elaboração de notas de campo; 
elaboração e aplicação de um questionário para os alunos sobre os hábitos de leitura dos 
textos da disciplina; elaboração e aplicação de um questionário para alunos egressos do 
curso de Letras/Alemão, participantes de uma disciplina de pós-graduação na área de 
ensino/aprendizagem da língua.  Os dados coletados estão em fase de análise e poderão 
ser comentados na apresentação desta comunicação; a título de exemplo pode ser citado 
um dos dados mais relevantes, obtido no questionário para os alunos matriculados na 
disciplina CLIL: o fato de nenhum dos alunos de ambas as turmas ter deixado de ler 
algum dos textos sugeridos por falta de interesse no tema. A partir dos resultados 
obtidos na análise de todos os dados e considerando o questionário já aplicado como 
piloto para os mesmos, serão pensados meios de coleta de dados sobre os hábitos e o 
desenvolvimento da competência de leitura de textos acadêmicos no primeiro semestre 
de 2017, quando serão abertas as próximas turmas para a disciplina.  
 
Palavras-chave: Alemão como língua estrangeira. Alemão em contexto universitário. 
CLIL. 
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OS EFEITOS RETROATIVOS DO EPLIS NO ENSINO E NA 
APRENDIZAGEM DE INGLÊS NA FORMAÇÃO DO 

CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO 
 

Paula Ribeiro e Souza63 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Matilde Virgínia Scaramucci Ricardi 
Linguagem e Educação 

Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira 
 
RESUMO: A influência ou impacto que um exame exerce sobre indivíduos, grupos, 
instituições e sociedade é conhecida na literatura como efeito retroativo (washback 
effect) e tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores na área de avaliação de 
proficiência em língua estrangeira, dentre eles estão Alderson e Wall (1993), Messick 
(1996), Bailey (1996), Cheng (1999, 2004), Watanabe (2004a, 2004b), Scaramucci, 
(1999, 2004), Gimenez (1999), Retorta (2007) e Chalhoub-Deville (2009). De natureza 
complexa, o efeito retroativo interage com outras forças presentes na sociedade, tais 
como, as crenças dos professores e alunos, suas experiências, as exigências das 
instituições em que estão inseridos, além de questões políticas, sociais e econômicas. 
Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos retroativo do Exame de 
Proficiência em Língua Inglesa (EPLIS), aplicado aos controladores de tráfego aéreo no 
Brasil, nas percepções e atitudes de professores e alunos. Nos estudos sobre efeito 
retroativo, as percepções e atitudes de professores têm sido amplamente estudadas pelo 
papel chave que eles desempenham nos processos de efeito retroativo. Segundo Bailey 
(1999, p.17), o professor é considerado o principal agente na relação entre avaliação e 
ensino, uma vez que atua na “a linha de frente dos processos de efeito retroativo 

relacionados à instrução”, tendo papel determinante no tipo e na intensidade desse 
efeito. Porém, como apontam Alderson (2001) e Cheng (2008), carece-se de mais 
pesquisas que analisem o efeito retroativo dos exames nos alunos e na sua 
aprendizagem. Segundo Cheng et al. (2011), pouco ainda se sabe sobre os efeitos 
retroativos de um teste em diversos aspectos relacionados aos alunos e como eles se 
preparam. Esta pesquisa busca suprir a necessidade de maiores investigações sobre os 
efeitos retroativos de exames nos alunos, ao ter também como foco de estudo o aluno, 
considerado o principal envolvido em um processo avaliativo, uma vez que ele será o 
mais afetado pelos resultados obtidos nesse exame. A pesquisa é caracterizada como um 
estudo de metodologia mista com duas fases distintas: uma fase quantitativa seguida por 
uma fase qualitativa. Neste modelo, o pesquisador coleta e analisa, primeiramente, os 
dados numéricos. Os resultados dessa primeira fase irão contribuir para a construção da 
fase seguinte. Na fase qualitativa, o objetivo é expandir, refinar e explicar com mais 
profundidade os resultados iniciais. A decisão pela combinação de dados pauta-se na 
necessidade de analisar as diferentes facetas do efeito retroativo, a fim de alcançar uma 
compreensão mais rica sobre o fenômeno. Em relação aos tipos de instrumentos de 
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coleta de dados, serão utilizados questionários para o levantamento de dados 
quantitativos. Os dados qualitativos serão provenientes de grupos focais, entrevistas e 
observações de aulas. A aplicação de questionários permitirá a identificação de padrões 
e tendências, dentro de um grupo numeroso de participantes, sobre o grau de impacto do 
exame nas suas percepções e atitudes, assim como traçar generalizações. Os grupos 
focais possibilitarão a obtenção de dados mais detalhados e ricos sobre um assunto em 
um ambiente de interação. Em relação às observações, uma das críticas de Alderson 
&Wall (1993) às primeiras pesquisas sobre efeito retroativo era, exatamente, a carência 
de dados obtidos por esse instrumento, não havendo, portanto, evidências empíricas de 
que as percepções dos professores e alunos refletiam o que de fato ocorria em sala de 
aula. Segundo Cheng (2005), as observações são adequadas a este tipo de estudo, 
porque, por meio delas, é possível presenciar as mudanças para com o teste no seu 
cenário natural. Nas entrevistas, será possível confrontar a visão da pesquisadora com o 
ponto de vista dos participantes sobre os eventos observados, a fim contradizê-la ou 
confirmá-la. Block (2000) argumenta que os dados obtidos em entrevistas são produtos 
da interação entre entrevistador e entrevistado, o que aumenta consideravelmente a 
confiabilidade de seus resultados. Os dados provenientes das diversas fontes de coleta 
serão combinados e triangulados a fim de obter uma compreensão multidimensional do 
efeito retroativo do exame, fenômeno considerado complexo. De acordo com Ollaik e 
Ziller (2012, p.234), a triangulação “visa controlar vieses e enriquecer constatações, 
bem como confirmar e reafirmar validade e confiabilidade”.  Acredita-se que, dada a 
relevância do EPLIS para a vida profissional dos que se submetem a ele e também para 
a sociedade, existam, de fato, efeitos retroativos no sistema educacional em relação à 
disciplina de Inglês. Espera-se, portanto, que essa pesquisa contribua para a elaboração 
de uma teoria satisfatória sobre efeito retroativo, buscando compreender a 
complexidade do fenômeno, suas causas e os fatores que irão interagir na determinação 
de seu impacto.  
 
Palavras-chave: Efeito Retroativo. Exames de Alta-relevância. Ensino de Inglês para 
Fins Específicos. 
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USO DE MATERIAL TEMÁTICO BASEADO EM TAREFAS PARA 
ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO 

PAULISTA: PRIMEIRAS ANÁLISES 
 

Ana Gabriela Périco64 
Universidade Federal de São Carlos/FATEC Taquaritinga 

Profa. Dra. Rita de Cássia Barbirato 
Linguagem e Educação  

Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma visão geral do material 
temático baseado em tarefas para crianças de um primeiro ano do Ensino Fundamental, 
assim como discutir os resultados parciais de sua utilização, apontando algumas 
vantagens e desvantagens em usá-lo no contexto da escola pública brasileira. Sabe-se 
que o público infantil constitui uma fatia cada vez mais espessa no mercado de ensino 
de línguas no Brasil, e, apesar de haver diversos materiais didáticos para esse mercado, 
nota-se que há poucos livros temáticos, e quando há, eles não são baseados em tarefas 
(ELLIS, 2003), como o material elaborado nesse trabalho. A Rede Pública Estadual de 
São Paulo iniciou, em 2013, um projeto denominado na época Early Bird, atualmente 
Inglês para os Anos Iniciais, estendido para cerca de quarenta escolas públicas 
estaduais, sendo uma delas o local de aplicação dessa pesquisa de Doutorado. O 
material elaborado foi aplicado em um semestre-piloto, em 2015, além de mais dois 
semestres em 2016. Seu tema é Fairy Tales e abarca três unidades, cada uma sobre um 
conto clássico de origem folclórica (CORSO & CORSO, 2006), a saber: Puss in boots 
(PERRAULT, 2012), Jack and the beanstalk e The story of the three little pigs 
(JACOBS, 2015). Há em sua maior parte tarefas, entretanto sentiu-se a necessidade de 
mesclá-las com outras atividades (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2001), entre elas 
as de recorte e colagem, de confecção de dedoches e de vivências, como o plantio de 
feijões. Materiais de apoio foram utilizados, como flashcards, fantoches, avental de 
histórias, dedoches e vídeos. As tarefas são, em grande parte, individuais, o que pareceu 
mais adequado diante do comportamento bastante egocêntrico observado nessa faixa 
etária (PIAGET, 1999), embora tenham sido produzidas algumas tarefas coletivas 
também. Tarefas fechadas, por sua vez, aparentaram ser mais interessantes para as 
crianças, já que estas precisam de maior direcionamento, apesar de o material ser 
contemplado com algumas tarefas abertas. As tarefas concebidas foram permeadas pelas 
teorias da OGEL (ALMEIDA FILHO 1993, 1997, 2000, 2009, 2012), do Ensino 
Temático, este inserido na teoria da Instrução Baseada em Conteúdo, mais conhecida 
como CBI - Content-Based Instruction (RICHARDS; ROGERS, 2011), além do 
Programa Baseado em Tarefas de Prabhu, o Bangalore Project (PRAHBU, 1987), bem 
como na tipologia de tarefas de Willis (1996). A junção das duas primeiras teorias 
originou o que foi denominado PTBT (Programa Temático Baseado em Tarefas), o qual 
da mesma forma se insere no movimento comunicacional e tem se mostrado bastante 
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eficaz (SKEHAN, 1996; XAVIER, 1999; BARBIRATO, 1999, 2005), pois tem sido 
possível observar experiências de sucesso na aquisição de língua-alvo, visto que esta 
passa a ser usada de maneira significativa e com objetivos que ultrapassam o 
aprendizado da própria língua, ao envolver conhecimentos sobre um conteúdo ou tema. 
A metodologia utilizada foi qualitativo-interpretativista, de base etnográfica (MOITA 
LOPES, 1996), mais especificamente, uma pesquisa-ação (VIANA, 2007; BURNS, 
2009; GHEDIN, 2011). Os instrumentos para coleta de dados utilizados foram: 
gravação de aulas em vídeo (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006), diário reflexivo (SECCATO, 
2010) da professora-pesquisadora, analisado sob o olhar do Paradigma Indiciário 
(GINZBURG, 1986, 1991), assim como um diário do professor especialista, de Língua 
Inglesa da sala, o qual assistia às aulas e tomava notas. Os participantes são vinte 
crianças entre cinco e seis anos de idade de uma escola pública da cidade de 
Araraquara/SP. A professora-pesquisadora foi a aplicadora do material e foi 
acompanhada nas aulas tanto pela professora titular da sala como pelo professor 
especialista de Língua Inglesa. Foram observados alguns pontos positivos, como o 
envolvimento das crianças em atividades de produção da LE que transcendiam o 
material, como ao responderem à chamada, por exemplo. Além disso, foram 
identificadas duas tarefas bastante apropriadas para crianças, as quais denominamos 
tarefas de desenho ou fotográficas e tarefas de pesquisa. Elas mobilizaram os alunos, 
ocasionando o uso da língua-alvo de maneira lúdica e interativa. Entre os percalços 
encontrados, pode-se citar o insucesso das tarefas de opinião (WILLIS, 1996) utilizadas 
na versão-piloto, mas excluídas da segunda versão do material; assim como dificuldades 
financeiras para a impressão colorida. As primeiras análises já estão surgindo e apontam 
para o uso do PTBT como responsável por uma aprendizagem menos automática e mais 
abrangente do conteúdo: as histórias, mesmo já conhecidas das crianças, apresentaram 
informações novas. Entre estas, pode-se citar desde pequenos detalhes, até mesmo uma 
versão menos conhecida da terceira história, agregando conhecimento novo a algo tão 
familiar às crianças como os contos populares.  

 

Palavras-chave: Tarefa. PTBT. Ensino. Inglês. Material didático.  
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A PRODUÇÃO DE FAN-FICTIONS NA INTERNET: UM ESTUDO 
DA IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS NO 

DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 
Karen Dias de Sousa65 

Universidade Estadual de Campinas 
Profa. Dra. Raquel Salek Fiad 

Linguagem e Educação 
Linguagens e outros temas relacionados à Educação 

 
RESUMO: A pesquisa pretende investigar o processo de escrita de fan-fictions (ou 
fanfics), narrativas criadas por fãs e publicadas geralmente em ambiente digital, 
partindo de conceitos como gêneros do discurso, dialogismo (Mikhail M. Bakhtin) e 
dialogismo intergenérico (M. G. Corrêa). A pesquisa tem como principal objetivo 
verificar como acontecem essas práticas de produção escrita e de que maneira a 
publicação e leitura desses textos se desenvolvem em complexas relações dialógicas nos 
espaços virtuais. A análise levará em conta o contexto de produção dos enunciados 
produzidos e sua especificidade enquanto meio digital. Os dados selecionados para a 
análise fazem parte de um corpus de textos publicados recentemente em um site 
especializado em publicações desses tipos de histórias e são escritas de fãs de animês e 
mangás (animações e quadrinhos japoneses, respectivamente). Essa plataforma online 
foi escolhida pois, além de conter um número enorme de fanfics escritas por usuários do 
país todo (em 24 de junho de 2015 o site afirmava conter mais de 253.912 histórias), em 
português e disponíveis gratuitamente, ele está no ar desde 2003 na internet, o que lhe 
confere certa estabilidade necessária para o andamento de um trabalho acadêmico. A 
pesquisa, baseada em documentos e de caráter qualitativa, tem como aporte teórico 
metodológico o paradigma indiciário (C. Ginzburg), que possibilita encontrar indícios 
que dão as pistas necessárias para a análise dialógica. Dentre os objetivos específicos, 
destacam-se principalmente três: primeiramente, analisar a plataforma online de 
publicação desses textos e como ela provoca novas maneiras de produção e circulação 
de sentidos. Essa análise se faz necessária devido ao fato da plataforma se constituir no 
contexto imediato de produção de fanfics e de ser um ponto de encontro das 
comunidades de fãs. Em segundo lugar, pretende-se analisar os diálogos estabelecidos 
entre os próprios sujeitos das comunidades, que acontece principalmente através de 
comentários deixados pelos usuários após as leituras das fanfics. Mas a interação entre 
os usuários não se dá apenas nos comentários, visto que os fãs ministram aulas e 
trabalham como revisores dos textos de seus colegas, dão sugestões a todo momento e 
realizam discussões específicas sobre o universo ficcional relacionado às suas 
narrativas. Portanto, muito mais do que ser um espaço apenas voltado para a divulgação 
de textos e entretenimento, o ambiente digital onde circulam parece ser também um 
lugar de exercício de aprendizagem da escrita, pela própria maneira como está 
organizado. Os sujeitos leitores-escritores parecem desenvolver todo seu processo de 
escrita nas conversas que mantêm uns com os outros e também nas leituras de outras 
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fanfics publicadas no mesmo site, inclusive apropriando-se dessas outras vozes. O 
trabalho demonstra, desse modo, a importância da posição do leitor na constituição do 
escritor, verificando como cada sujeito se apropria de outras fanfics com temáticas 
próximas às suas e em que medida essas relações contribuem em sua formação. Em 
terceiro lugar, também pretende-se analisar como os escritores de fanfics se apropriam 
de discursos, ideologias e até mesmo de gêneros discursivos provindos de narrativas 
japonesas para escrever seus próprios textos, desenvolvendo complexas relações 
dialógicas intergenéricas fundamentais para a construção de suas identidades como 
escritores. Isso ocorre porque a maioria dos usuários escreve suas histórias e as 
descrevem com o nome de gêneros japoneses e as situam dentro de um universo 
ficcional japonês. Justamente para que esse diálogo com diferentes linguagens e culturas 
fosse mais nítido e a relação de alteridade mais explicitamente mostrada nos 
enunciados, as fanfics escolhidas partem principalmente de narrativas audiovisuais 
japonesas (animações), o que permitirá descobrir como escritores brasileiros se 
posicionam discursivamente diante dessas narrativas e como se dão as relações 
intergenéricas com gêneros que, a princípio, nem faziam parte de nossa cultura 
ocidental. Esta pesquisa colabora, dessa forma, com pesquisas em Linguística Aplicada 
sobre o desenvolvimento e aprendizagem da escrita em contextos não escolares e sobre 
práticas inovadoras de escrita. A pesquisa contribui também para problematizar 
questões fundamentais da área, que vão desde a compreensão de como diferentes 
gêneros circulam em nossa sociedade altamente globalizada e diversa culturalmente, até 
como os sujeitos se apropriam desses discursos para construir sua própria identidade 
como escritores. 
 
Palavras-chave: Fanfics. Dialogismo. Gênero Discursivo. Práticas de Escrita. 
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CELPE-BRAS: NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EXIGIDO PARA 

ATUAÇÃO DE MÉDICOS ESTRANGEIROS NO BRASIL 
 

Maria Gabriela Silva Pileggi66 
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Profa. Dra. Matilde Virgínia Ricardi Scaramucci 
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Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira 
 

RESUMO: Implementado em 1998, o Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é o único documento brasileiro de 
proficiência em Português Língua Estrangeira (PLE) oficialmente aceito pelo governo 
brasileiro. É aceito internacionalmente em empresas e instituições de ensino como 
certificado de proficiência em PLE. No Brasil, é exigido por algumas universidades para 
ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, além de ser pré- 
requisito para profissionais estrangeiros de áreas diversas atuarem no país (BRASIL, 
2013). O exame é dividido em quatro níveis de certificação: Intermediário, 
Intermediário Superior, Avançado e Avançado Superior. Desde o ano de 2003, é 
exigido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) como requisito obrigatório para que 
médicos estrangeiros obtenham sua inscrição definitiva no Conselho Regional de 
Medicina (CRM), podendo, com isso, atuar no país. Naquele ano, o nível de 
proficiência exigido era o nível Avançado, mas a Resolução CFM Nº 1.831/2008 
alterou esse nível para Intermediário Superior, sob a justificativa de que a prática diária 
a que o médico devidamente inscrito nos Conselhos será submetido ao uso da língua 
portuguesa lhe dará maior desenvoltura e domínio de linguagem (CFM, 2008). Essa 
alteração do nível de proficiência do exame Celpe-Bras, exigido para que médicos 
estrangeiros possam atuar no Brasil, do Avançado para Intermediário Superior constitui-
se o problema desta pesquisa. O Celpe-Bras é um exame em larga escala e de alta 
relevância, uma vez que é aplicado atualmente em 81 postos aplicadores em 31 países e 
as decisões tomadas com base em seus resultados afetam diretamente o futuro dos 
examinandos. Dessa forma, os objetivos desta pesquisa são: verificar se a área de 
atuação promove o aprimoramento do domínio da língua portuguesa e coletar 
evidências para verificar se os médicos certificados com o nível Intermediário Superior 
são capazes de desempenhar ações em língua portuguesa dentro da situação de uso 
específica da área médica. Assim, faz-se necessária uma investigação detalhada das 
inferências interpretativas feitas sobre o exame e suas consequências sociais. Coletar 
evidências sobre as implicações de valor e consequências sociais da interpretação e do 
uso do teste, bem como seus efeitos colaterais e relacionar o resultados do teste com 
outras medidas fazem parte da construção de um argumento de validade (MESSICK, 
1989). A abordagem escolhida para esta pesquisa é qualitativa interpretativista 
(SUASUNA, 2008). Os instrumentos de coleta de dados desta pesquisa consistem em: 
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revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas semiestruturadas. Os documentos 
analisados serão: resoluções do CFM, documentos oficiais do exame Celpe-Bras 
(manuais, estatísticas, entre outros) e documentos oficiais do Revalida (edital, 
resultados, estatísticas). A presente pesquisa é sustentada teoricamente por dois pilares 
principais: o conceito de proficiência e o conceito de validade. Na visão tradicional, 
validade era entendida como uma característica ou qualidade do teste (SCARAMUCCI, 
2011), nessa visão um teste é válido na medida em que mede o que deve medir ou se 
mede precisamente o que deve medir (LADO, 1961; HUGHES, 1989/2003). No novo 
conceito proposto por Messick (1989), a validade é um julgamento avaliativo do grau 
com que evidências empíricas e explicações teóricas sustentam a pertinência e 
propriedade das inferências e ações baseadas nos resultados dos testes ou em outros 
modos de avaliação. O que deve ser validado, então, são as inferências derivadas dos 
resultados do teste, bem como as implicações para a ação, e não o teste em si. Portanto, 
as questões chave da validade são o significado, a relevância, e a utilidade dos 
resultados, o significado ou as implicações de valor dos resultados como uma base para 
a ação e o valor funcional dos resultados em termos das consequências sociais do seu 
uso. Esta pesquisa, justamente faz um levantamento das implicações dos resultados do 
exame Celpe-Bras na sociedade médica brasileira e como esses resultados podem ter 
consequências sociais mais amplas.  Messick (1989) faz uma pergunta em seu texto que 
traduz a questão da validade e que serve de inspiração para a presente pesquisa: em que 
medida, com base em que evidências e explicações deveriam ser os resultados de testes 
ser interpretados e usados do modo proposto? Essa pergunta desdobra-se em quatro 
facetas: que equilíbrio de evidências sustenta a interpretação ou significado dos 
resultados, que evidências embasam a relevância dos resultados para o propósito 
aplicado em questão e a utilidade dos resultados no cenário aplicado; que justificativas 
tornam críveis as implicações de valor da interpretação do resultado e quaisquer 
implicações para ação; e quais evidências e quais argumentos expressam/representam o 
valor funcional da avaliação em termos de suas consequências pretendidas e não 
pretendidas (MESSICK, 1989). Utilizaremos essas questões levantadas pelo autor para 
guiar nossa pesquisa que pretende discutir as consequências sociais das inferências 
sobre os resultados do exame Celpe-Bras, visando esclarecer se o nível de proficiência 
exigido aos médicos estrangeiros pelo CFM é adequado ou não para a prática médica 
diária. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Validade. Exames de Proficiência. Medicina. 
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O DESEMPENHO EM LÍNGUA INGLESA DE CONTROLADORES 
DE TRÁFEGO AÉREO OPERACIONAIS EM COMUNICAÇÕES 

RADIOFÔNICAS: UMA FACETA DE VALIDADE DO EPLIS 
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Linguagens e outros temas relacionados à educação 
 
RESUMO; Em resposta ao grande número de acidentes e incidentes aéreos em que 
falhas de comunicação no uso da língua inglesa em situações não-rotineiras foram 
fatores contribuintes, a Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) passou a 
exigir de seus países signatários que tanto pilotos como controladores tráfego aéreo e 
operadores de estações aeronáuticas apresentassem uma proficiência mínima em inglês 
para a radiofonia (OACI, 2004). Para adequar-se à essa exigência, o Brasil desenvolveu 
o Exame de Proficiência em Língua Inglesa do SISCEAB (EPLIS). O EPLIS é um teste 
de alta relevância que visa a avaliar a proficiência em língua inglesa de profissionais de 
tráfego aéreo internacional no Brasil. Além de esse exame ter impacto direto na vida 
profissional dos avaliandos, o uso do inglês nesse contexto envolve a vida de milhares 
de passageiros e tripulantes e, por isso, o tópico tem atraído não só a atenção da 
sociedade em geral, como mais recentemente também tem mobilizado a atenção de 
estudiosos da linguagem (ALDERSON 2009; KIM & ELDER 2009; KNOCH 2009). 
Por se tratar de um teste de desempenho, o EPLIS propõe-se a apresentar situações 
comunicativas que se assemelham àquelas relacionadas ao uso real da língua, e tem 
como objetivo avaliar a capacidade de lidar com situações de uso que fogem àquelas em 
que a fraseologia em língua inglesa é uma ferramenta suficiente. Ao realizar o EPLIS, o 
profissional de tráfego aéreo tem seu nível de proficiência aferido com base em uma 
escala de níveis desenvolvida pela OACI. No ano de 2010, o EPLIS passou por um 
processo de validação que indicou a necessidade da continuidade de estudos sobre esse 
instrumento de avaliação (SCARAMUCCI, 2010).Seguindo uma definição mais 
contemporânea, que indica que a validade não subjaz a uma propriedade de determinado 
exame, mas nas inferências suscitadas pela análise de seus resultados (SCARAMUCCI, 
2009; BACHMAN, 2005; CHAPELLE,1999), este projeto de pesquisa visa a 
desenvolver um estudo da faceta preditiva de validade no EPLIS, que envolve gerar 
dados comparativos entre o desempenho operacional no exame e o desempenho 
operacional em língua inglesa no dia a dia do controlador de tráfego aéreo. Segundo 
Alderson et al (1995), as evidências da faceta preditiva de validade de um exame dizem 
respeito à comparação dos escores com uma outra medida dos mesmos candidatos 
algum tempo depois de o avaliando submeter-se ao exame. Dada a pluralidade de dados 
e a importância de lançar múltiplos olhares sobre o objeto de estudo, Allwright & 
Bailey (1991) apontam como ideal a articulação entre os dois modos de se ver um 
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fenômeno. Desta forma, acredita-se que, por meio da utilização de uma maior 
diversidade de métodos, seja viável a construção de saberes mais atenta a diferentes 
aspectos do foco da investigação. Por isso, o presente trabalho baseia-se em uma 
metodologia de base mista, buscando promover o diálogo entre dados colhidos 
quantitativamente e qualitativamente. Seguindo a perspectiva de Chapelle (1999, 
p.258), que convida todos os usuários de um determinado exame a prover justificativas 
de sua validade e a necessidade de estudos de validade no EPLIS apontada por 
Scaramucci (2010), esta pesquisa buscará verificar, no exercício da atividade de 
controle de tráfego aéreo, o desempenho em língua inglesa de candidatos que se 
submeteram ao exame e obtiveram nível operacional, bem como as impressões sobre o 
nível operacional dos controladores que possuem o nível 4 e seus pares mais 
experientes. Serão analisadas interações de profissionais com nível operacional (NP4) 
no EPLIS e o uso da língua em situações nas quais sua capacidade comunicativa foi 
essencial para a solução de conflitos. Os dados da análise linguística serão triangulados 
com dados gerados em questionários com controladores mais experientes, que atuam 
como supervisores em órgãos de controle de tráfego aéreo. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Proficiência. Validade. Teste de Desempenho. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar as discussões iniciais da pesquisa 
de Doutorado iniciada no mês de março de 2015 junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada do IEL/UNICAMP, sob a orientação da profa. Dra. Daniela 
Palma e financiamento do CNPq. O presente estudo volta-se à análise dos impactos das 
leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 nos livros didáticos (LDs) de Língua Portuguesa 
do Ensino Médio aprovados e distribuídos nacionalmente pelo último Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD 2015). Para tal, atentamo-nos, sobretudo, às suas 
repercussões no ensino de literatura, a fim de observar de que modo esses materiais 
interpretam e respondem às novas exigências impostas à disciplina – isto é, à 
obrigatoriedade de ensino das literaturas de matriz afro-brasileira, africana e indígena. O 
objetivo principal da pesquisa é verificar quais são as eventuais formas e os possíveis 
significados atribuídos ao multiculturalismo nos materiais didáticos de Língua 
Portuguesa na atualidade – assume-se aqui a concepção de multiculturalismo postulada 
por Stuart Hall, que o entende, em contraposição ao sentido do adjetivo “multicultural”, 

como um conjunto de políticas, estratégias e/ou posturas adotadas frente à questão da 
diversidade –, bem como suas prováveis implicações na formação de leitores a ser 
guiada pelo repertório escolar. A partir de uma análise prévia das coleções escolhidas, 
definimos uma metodologia de cunho descritivo-reflexivo, centrada nos conteúdos 
ideológicos dos materiais e guiada, fundamentalmente, por duas estratégias de leitura: 
uma atenta ao movimento de «inclusão» de autores e de textos relacionados ao conteúdo 
previsto pelas leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, outra voltada às eventuais marcas 
de «revisão/releitura crítica» do cânone literário-escolar impulsionadas pela nova 
legislação. Em vista disso, serão analisadas não apenas as seções dedicadas, integral ou 
parcialmente, à introdução das literaturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, mas 
alguns dos capítulos reservados à apresentação de escolas ou movimentos literários 
canônicos conhecidos por expor e/ou tematizar a figura e o universo indígena, a 
escravidão e/ou a cultura negra, como os dedicados ao Quinhentismo e ao Romantismo. 
Visamos, com essas duas vertentes, observar se os LDs limitaram-se à adição de novos 
conteúdos ou se as leis supracitadas promoveram mudanças de outra ordem no Livro do 
Aluno e/ou no Manual do Professor, desestabilizando, em alguma medida, seus modelos 
e repertórios tradicionais e abrindo-se a novas chaves de leitura para os textos literários. 
Uma vez assumidas as singularidades de tais recortes artístico-literários e tendo em vista 
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que novos conteúdos exigem novas ferramentas, interessa-nos pensar também o papel e 
o lugar das teorias pós-coloniais nesse processo de descolonização dos saberes, 
assumindo-as como uma alternativa para se preencher as possíveis lacunas deixadas 
pelos recursos interpretativos e analíticos eurocêntricos – no que diz respeito, por 
exemplo, às relações entre literatura e oralidade, até então insuficientemente abordadas 
pelos aportes teóricos clássicos. À luz de pesquisadores como Stuart Hall, Néstor García 
Canclini e Walter Mignolo, entendemos que uma perspectiva crítica envolvendo a 
pluralidade cultural no contexto escolar pauta-se, necessariamente, por uma concepção 
não hierarquizável nem cristalizada de culturas, inclinando-se, assim, a um movimento 
de descolonização do ensino, visto que acaba por questionar as produções e os discursos 
eurocêntricos e grafocêntricos que há anos regem o ensino. Não se trata, entretanto, da 
defesa de uma acrítica superação/negação do cânone, da substituição do repertório 
escolar clássico por outro, mas da busca por outra lógica de pensamento – tal qual a 
reivindicada por parte das teorias pós-coloniais –, que reconheça a pluralidade de 
sujeitos produtores e leitores e o trânsito entre diferentes culturas e saberes. Cabe 
ressaltar, por fim, que os avanços relacionados à implementação de uma educação de 
viés multicultural no Brasil têm sua origem nas reivindicações e nas lutas orquestradas 
pelos movimentos sociais ao longo dos anos. Longe de serem lineares e imediatistas, as 
conquistas desse campo estão relacionadas às formas como essas lutas políticas se 
desenvolveram localmente, muitas vezes não inteiramente articuladas aos debates pós-
coloniais ou a políticas multiculturais em plano global. Logo, uma abordagem histórica 
é aqui também necessária para situar melhor as condições e os debates locais que 
nortearam e impregnaram de sentidos os conteúdos, as leis e os documentos regulatórios 
estudados – nesse sentido, recorremos também à obra de relevantes pesquisadores 
nacionais, como as de Paulo Freire e Florestan Fernandes. Desde a deslegitimação ainda 
praticada por parte da academia até os embates sociais que perpassam esses recortes, a 
problematização de questões das e relacionadas às minorias impõe aos pesquisadores a 
tarefa de ir além do corpus escolhido, para que suas reflexões possam, ainda que 
minimamente, fazer jus às aporias que os definem. É, pois, com base nesse cenário que 
este trabalho assume seu lugar na Linguística Aplicada, reconhecendo a necessidade de 
estabelecer um diálogo com produções de diferentes disciplinas e correntes teóricas, 
com destaque para a Educação, os Estudos Literários, as Ciências Sociais, os Estudos 
Culturais e os Estudos Pós-Coloniais.  

 

Palavras-chave: Ensino de Literatura. Multiculturalismo e Educação. Políticas 
educacionais. 
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RESUMO: O advento das novas tecnologias, em especial dos dispositivos digitais 

móveis, impactou profundamente os modos de aprender, de conhecer e de fazer 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2002) da sociedade. Nesse contexto, parece coerente 

afirmar que os estudos linguísticos, do ponto de vista da educação, têm estado diante do 

desafio de redimensionar as maneiras como as práticas de ensino e aprendizagem têm 

sido pensadas, principalmente no que diz respeito à educação de grupos minoritários, 

como é o caso da comunidade surda. As práticas escolares que envolvem a educação 

dessa comunidade sempre estiveram distantes de suas necessidades de aprendizagem, 

porque quase sempre se pautaram nos modos de se ensinar aos ouvintes, 

desconsiderando as especificidades dos alunos surdos. Indo em direção contrária a essas 

práticas excludentes, cada dia mais, é possível perceber que a apropriação desses 

dispositivos por esse grupo (dentro e fora dos espaços escolares) tem propiciado 

processos discursivos e de socialização que favorecem a autonomia dessa comunidade, 

uma vez que essas tecnologias têm democratizado o acesso à informação, à 

comunicação e à aquisição de conhecimento em diferentes modalidades de linguagem 

(imagens estáticas, imagens em movimento etc.) antes bastante restritos quando 

pensamos no contexto da surdez. Nesse sentido, os mercados para aplicativos móveis 

têm investido consideravelmente no desenvolvimento de softwares para dispositivos 

móveis. Entre eles, destaca-se o crescimento exponencial dos aplicativos educacionais. 

Um estudo recente constatou que, em 2011, foram baixados mais de 270 milhões de 

aplicativos pedagógicos – um número dez vezes maior que os anos de 2009 e 2010 

(McKinsey e Company, GSMA, 2010 apud Unesco, 2014, p. 23). Ainda segundo esse 

estudo, embora alguns desses aplicativos tenham sido projetados para atender metas 

curriculares, a maior parte deles visa a aprendizagem informal. O que se espera para os 

próximos anos, com o crescente aumento do uso dos dispositivos móveis nos ambientes 

de educação formal, é que os aplicativos tornem-se parte importante do ecossistema de 

aprendizagem móvel (UNESCO, 2014, p. 23). Dessa forma, considerando o complexo 

contexto sociolinguístico no qual os surdos estão inseridos e tendo como perspectiva o 

arcabouço teórico da Linguística Aplicada, torna-se essencial repensar a educação dos 

surdos, buscando estratégias que incorporem o uso dessas tecnologias nas práticas de 

letramentos desse grupo. Pensando nisso, com base na literatura, no perfil e nas 

percepções de um grupo de alunos surdos em relação à aprendizagem de português 

escrito como segunda língua, mediado pelas tecnologias digitais móveis, o projeto de 

pesquisa de mestrado aqui apresentado tem como objetivo central delinear a 
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configuração e definir as principais características de um protótipo de aplicativo móvel, 

cujo objetivo central é se mostrar um recurso útil para a aprendizagem de português 

escrito como segunda língua para esse grupo. O contexto gerador de dados da pesquisa 

foram os atendimentos pedagógicos semanais, ministrados pela pesquisadora, com foco 

em escrita e leitura em português, oferecidos a crianças e adolescentes surdos 

participantes de um programa bilíngue de apoio escolar, desenvolvido em um centro de 

estudos ligado a uma universidade pública da região sudeste do país. A geração de 

dados conta com questionário online, diário de campo, rodas de conversa e entrevista 

semi-estruturada. Faz parte desse estudo um grupo de onze alunos surdos, de 15 a 18 

anos, matriculados no ensino médio da rede pública da região sudeste do país, onde está 

localizado o centro de estudos. Para ilustrar o resultado do que essas tecnologias 

permitem quando usadas a favor da criatividade e da criticidade, a pesquisadora lança 

mão da pesquisa de natureza qualitativa (SANTOS FILHO E GAMBOA (2002); 

ANDRÉ (2003) e de cunho etnográfico (GONSALVES, 2003), trazendo também para a 

discussão os estudos realizados no grupo de pesquisa Elang/UNICAMP e a experiência 

com o ensino de português como segunda língua para surdos, em um projeto 

transdisciplinar da mesma universidade. Em se tratando de uma pesquisa em 

desenvolvimento e tendo em vista que a sociedade contemporânea, graças aos 

dispositivos móveis interconectados e conectados à internet (SANTAELLA, 2013), tem 

experimentado novas formas de aprendizagem e de acesso a informações, a hipótese 

aqui levantada é de que essas tecnologias engendram processos discursivos e de 

socialização que podem favorecer a agência e processos (autorais) de produção de 

discurso e sentidos que, quando preocupados com a consciência democrática e a 

criatividade, de modo situado, podem favorecer o processo de aprendizagem do 

português pelos surdos.  
 

Palavras-chave: Educação de surdos. Ensino de português segunda língua. 

Aprendizagem móvel. Novos letramentos.  
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RESUMO: Com a popularização da internet e, sobretudo, com a Web 2.0 (também 
conhecida como Internet Colaborativa), um novo paradigma desestabilizou os modelos 
de comunicação vigentes até então. Isso porque, com as facilidades técnicas associadas 
a um novo ethos, a tradicional figura do leitor perdeu suas fronteiras demarcadas para 
mesclar-se com papéis até então restritos a grandes corporações midiáticas, como de 
produtor de conteúdo, editor, divulgador etc. Nesse cenário, justifica-se a escolha da 
Wikipédia por se tratar de um artefato típico da Web 2.0 (O’REILLY, 2005), 

característico desse novo paradigma, uma vez que o objeto se viabiliza a partir da 
contribuição voluntária de milhares de pessoas, de diferentes locais, com diferentes 
interesses e competências, mas que, em conjunto, formam uma expertise que sustenta o 
projeto. Além disso, a Wikipédia é o 13º site mais visitado no Brasil e o sétimo no 
ranking global, de acordo com dados do mês de julho da ferramenta de marketing 
Alexa. Para investigar esse objeto, utilizo como dispositivo teórico-analítico a 
taxonomia de escrita colaborativa de Lowry et al e o conceito de Práticas Colaborativas 
de Escrita (PCE) de Pinheiro, sendo a base da análise as categorias de estratégias e 
atividades de escrita, papéis dos participantes e modos de controle de documento. 
Soma-se ainda a esse referencial o conceito de novos letramentos (LANKSHEAR; 
KNOBEL) e multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN). Diante disso, o objetivo 
geral desta pesquisa é identificar descrever como são desenvolvidos verbetes 
enciclopédicos na Wikipédia por meio da produção (textual e multimodal) via PCE 
(LOWRY et al, 2004; PINHEIRO, 2013). Para isso, irei analisar recortes do histórico de 
edição e da página de discussão do verbete “Brasil” na Wikipédia lusófona, o segundo 

verbete mais lido em 2015 e eleito um artigo destacado em língua portuguesa pela 
comunidade wikipedista, isto é, classificado pelos usuários como sendo de qualidade 
excelente. Os recortes serão selecionados a partir de uma pré-análise que catalogou 
9.269 edições do verbete realizadas entre 31 de agosto de 2003 a 25 de outubro de 2015, 
identificando os tipos de alterações realizadas nas edições (incluindo vandalismos), a 
identificação de uso de elementos multimodais, a utilização (ou não) de recurso 
automatizado de reverter/desfazer edições, a presença de comentários e a identificação 
de usuário via cadastro, incluso a utilização de robôs e/ou serviços automatizados. Com 
esta análise, busco atingir dois objetivos específicos, a saber: 1) analisar de que maneira 
os usuários se organizam na produção do verbete em termos de Práticas Colaborativas 
de Escrita; 2) analisar como a escrita colaborativa incentiva, restringe e/ou viabiliza a 
negociação de sentidos. Para isso, a análise precisará responder a cinco perguntas de 
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pesquisa: 1) Como as atividades, os papéis, os modos, as estratégias e o controle de 
documentos são definidos nessa produção do verbete? 2) A negociação de sentidos 
ocorre de maneira semelhante em termos textuais e multimodais nas edições e nas 
discussões? 3) Como fica a autoria em um produto multimodal resultante de um 
processo de PCE? 4) Esse processo ocorre de maneira heterárquica como prevê a noção 
de Web 2.0? 5) Qual a participação da tecnologia na negociação de sentidos via PCE? 
Os resultados parciais da pesquisa mostram que a produção do verbete é viabilizada 
pela escrita colaborativa, na perspectiva da PCE, baseada na expertise coletiva e 
colaborativa, da qual fazem parte também as edições feitas por robôs e outros 
mecanismos automatizados, ocupando a tecnologia papéis diversos e determinantes nas 
edições. Por fim, percebe-se ainda um envolvimento diferente dos usuários e dos robôs 
com elementos multimodais, inclusive em alterações envolvendo práticas de 
vandalismo, sugerindo um apelo maior das imagens e das tabelas, principalmente, junto 
às buscas de representação e construção de sentidos dos usuários-editores da Wikipédia. 
 
Palavras-chave: Prática Colaborativa de Escrita. Wikipédia. Multimodalidade. Novos 
Letramentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         
 
 
 
 

162 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO EM UM AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 
Clayton Henrique dos Santos71

 
Universidade de Taubaté 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira 
Linguagem e Educação 

Linguagens e Tecnologias 
 

RESUMO: As plataformas de ensino a distância ou híbridas, disponibilizadas 
atualmente pelas Instituições de Ensino Superior têm apresentado formas inovadoras de 
ensino-aprendizagem, restando verificar sua eficiência e qualidade efetiva na Educação 
a Distância (EAD) dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Os problemas que 
motivaram a pesquisa estão relacionados à maneira como a Avaliação de Aprendizagem 
tem sido realizada nesses ambientes, pois tem apresentado muitos conflitos devido o 
universo digital ser tratado como uma adaptação do ensino presencial, ignorando suas 
características e linguagens próprias. Verifica-se que os aprendentes de cursos 
superiores (graduação e pós-graduação) nas modalidades EAD (Web, semipresencial e 
híbridos) apresentam dificuldades em compreender, analisar e responder ao que está 
sendo avaliado. Constatou-se a pequena quantidade de estudos sobre o aspecto da 
avaliação no AVA com relação à inteiração estabelecida com os aprendentes, 
objetivando tecer considerações sobre seus procedimentos avaliativos, tomando como 
base a plataforma virtual do projeto de pesquisa do Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira 
do Programa de Pós-graduação da Universidade de Taubaté (UNITAU). A pesquisa visa 
verificar: o tipo de inteiração que essa avaliação estabelece com os informantes 
alunados; qual a instrução que foi dada para a avaliação; quais os tipos de avaliações 
propostas; como o informante alunado faz (responde) essa avaliação; se no percurso da 
avaliação até a resposta final existem mecanismos para que o informante alunado sane 
suas dúvidas; como o informante alunado pode resolver uma dúvida que possua depois 
de enviar as respostas da avaliação e qual a devolutiva para ele, verificando ainda se 
existe a possibilidade de refazer o trabalho, sanando eventuais erros. A UNITAU 
oferece desde 2009 cursos superiores e pós-graduação com utilização da ferramenta em 
EAD, sendo as disciplinas de Teorias Linguísticas e As novas tecnologias de 
informação e comunicação (NTIC) e o ensino de língua materna ofertadas aos 
graduandos e pós-graduandos em Linguística Aplicada. Os métodos e procedimentos 
utilizados foram a Pesquisa de campo com alunos do Mestrado da UNITAU e fontes 
bibliográficas referentes ao assunto abordado, sendo os dados colhidos através de 
questionários aplicados na forma virtual e presencial sobre estratégias de aprendizagem, 
reação aos procedimentos instrucionais e reação ao desempenho do tutor. Onde foram 
verificadas as evidências de validade dos instrumentos, utilizando-se para tal 
procedimento as análises exploratórias fatoriais e de consistência interna. Utilizou-se 
ainda a análise de regressão múltipla padrão para testar o modelo AVA, visando 
verificar a influência do uso dos recursos da web, bem como das estratégias de 
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aprendizagem e da satisfação dos informantes alunados com os procedimentos 
instrucionais, focando no resultado da aprendizagem. Fundamentou-se a Pesquisa na 
Abordagem sócio-interacionista de Vygotsky (2008), verificando a interação e o papel 
do par mais experiente no processo de ensino-aprendizagem. Quinquer (2003), 
considera a aprendizagem como construção pessoal do indivíduo; indica uma avaliação 
que trabalhe aspectos formativos, dentro do processo de aprendizagem, baseada em 
interações contínuas e não apenas em um momento determinado. Zerbini (2007), 
consoante à obtenção da aprendizagem, o EAD, seja na modalidade semipresencial, 
totalmente web, ou na forma híbrida, tem acompanhado as transformações ocorridas no 
campo social e tecnológico, podendo alcançar um público maior, otimizando o tempo e 
reduzindo gastos e prazos. Os Resultados demonstraram que a forma avaliativa utilizada 
no EAD tem sido uma adaptação do modelo presencial e com isso perde-se no 
aprendizado, tornando as ferramentas digitais apenas uma fonte de marketing para 
venda de um serviço. Averiguou-se a falta de adaptação ao AVA, bem como a 
insuficiência do programa para atender o público alvo, de forma que estabeleça a 
solução de dúvidas e outras questões que afetem ao ensino-aprendizagem. Foi possível 
constatar que as dificuldades para o entendimento e resolução do que está sendo 
avaliado no processo EAD é relacionado a deficiências presentes no ensino de formação 
básica. Concluiu-se que os AVA devem apresentar um diferencial no aspecto avaliativo, 
durante o processo, aplicabilidade e precisão, avaliando o conhecimento enquanto se 
ensina e demonstrando a necessidade de mudanças na forma e modelo desses métodos, 
onde o tutor possui fundamental importância. Alterações históricas no sistema de ensino 
admitiram novas formas de avaliação da aprendizagem, sendo necessário fazer uso das 
ferramentas virtuais durante o processo, corrigindo as modalidades de ação, 
possibilitando um melhor resultado na construção do conhecimento do aprendente. É 
necessária transformar a cultura escolar com práticas inovadoras, não baseadas apenas 
em leis, mas contribuído para a práxis educativa, sendo visíveis no trabalho docente, nas 
estruturas escolar e social. O uso das ferramentas virtuais com suas estratégias de 
aprendizagem demonstraram as reações aos procedimentos instrucionais, averiguando o 
ensino-aprendizagem de forma real, demonstrando deficiências no processo avaliativo 
dos AVA, das falhas na comunicação aluno-tutor e das ineficiências das estratégias para 
autonomia no aprendizado. Dessa forma, a produção acadêmica pode ser satisfatória 
com o uso das ferramentas virtuais, sendo necessários mais estudos sobre o assunto, 
verificando sua mediação tecnológica e eficácia no ensino-aprendizado. 
  
Palavras-chave: EAD; avaliação; ferramentas virtuais; ensino-aprendizagem. 
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RESUMO: Neste trabalho buscamos estudar o imaginário dos pacientes psiquiátricos e 
rastrear, em seus dizeres – através das representações imaginárias de si e dos outros –, 
suas histórias de vida e o modo como as constroem em sua fala. Esses pacientes, que 
são comum e genericamente nomeados por termos como psicóticos, anormais ou 
loucos, são representados como aqueles que não têm ideias claras, fala linear e que 
constantemente apresentam devaneios. A sociedade faz com que sejam enxergados 
através de "(...) certo número de equívocos (...) [que] vão continuar a perseguir por 
muito tempo a figura do homem anormal (...)" (FOUCAULT, 2001, p. 48). Busca-se 
ainda, com a pesquisa, entender quais são os (des)organizadores que esses pacientes 
usam em suas falas, de modo a narrar a história de si. Por meio de entrevistas 
semiestruturadas, que foram feitas com os próprios pacientes e gravadas em áudio, num 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do interior paulista, analisaremos a 
materialidade linguística dos relatos – tomando a linguagem como simbólica, plural, 
heterogênea e opaca. A amostragem de participantes foi feita de forma aleatória e/ou 
intencional: dentre os pacientes que estavam no local no dia das entrevistas, a equipe 
profissional do CAPS sugeria aquele(s) que não apresentasse(m) muito 
comprometimento na fala ou algum perigo ao pesquisador. Posteriormente, as 
entrevistas são transcritas e o intuito é problematizar essa fala/escrita não como “forma 
de comunicação ou como meio de interagir com o outro, que se encontra distante, 
ausente, interessa-nos abordá-la nas bordas da escrita de si como forma de se dizer, 
talvez a única maneira, como diria Lacan, de nos subjetificarmos” (CORACINI, 2009). 
Assim, procuramos contribuir para a reflexão acerca do que é considerado um 
"anormal" hoje; revelar esse grupo de marginalizados, que têm suas vozes (quase) 
nunca registradas por escrito (pois têm "existência verbal" (FOUCAULT, 1977)), além 
de compreender, se possível, de que modos eles organizam o relato e confissão de suas 
histórias de vida. Nesse movimento, é inevitável observarmos a presença do olhar do 
outro (instituições de poder, escolas, pessoas, outros poderes e outras vozes) sobre a 
identidade do paciente. Uma prévia de análise que foi feita, com recortes de entrevistas, 
mostra-nos que os pacientes em questão destoam da imagem comum feita dos discursos 
dos “loucos”: suas narrativas são muitas vezes lineares e bem estruturadas, com raros 
momentos de devaneios ou desvios. Podemos notar, ainda, que por vezes eles mesmos, 
ao se perderem em algum assunto, retornam ao anterior, de modo a (re)organizar sua 
fala; sua história; a narrativa de sua vida. Além disso, suas falas quase sempre remetem 
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ao passado, como espaço-tempo ao qual não querem jamais retornar – expondo cenas 
tristes, violentas e traumáticas de suas histórias de vida, geralmente motivos pelos quais 
frequentam o CAPS. Nosso olhar para os recortes de entrevista tendem a considerar essa 
fala confessional como um modo de escrita de si; e que “escrever é, [...] “se mostrar”, se 

expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro. [...] ao mesmo tempo um olhar 
que se lança sobre o destinatário (...) e uma maneira de se oferecer ao seu olhar através 
do que lhe é dito sobre si mesmo” (FOUCAULT, 1983:2004, p. 156). Nesse sentido, 
não é raro que ocorra, constantemente – tanto nos momentos de entrevista, quanto nos 
momentos de análise posterior do corpus – uma autoanálise por parte do pesquisador, 
que no contexto está no lugar do outro, do destinatário, tomando por base que a 
metodologia aqui utilizada configura um confessionário, tanto para entrevistado, quando 
para entrevistador. Esta pesquisa faz parte de discussão mais ampla dentro do grupo 
"Vozes (In)fames: exclusão e resistência", orientado pela Professora Dra. Maria José 
Rodrigues Faria Coracini, do Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp.  
 
Palavras-chave: Identidade. Exclusão. História de Si. Pacientes Psiquiátricos. 
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RESUMO: A Licenciatura Intercultural Indígena Povos do Pantanal, oferecida pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 2010, pertence ao programa de 
apoio à formação superior de professores que atuam em escolas indígenas de educação 
básica com o objetivo de formar professores para a docência no ensino médio e nos 
anos finais do ensino fundamental das comunidades indígenas. É importante relatar que 
os povos indígenas do Pantanal estão em intenso contato com a população não indígena 
local desde o século XVIII, fato que delineia um cenário sociolinguístico complexo por 
excelência, um contexto plurilíngue e intercultural. Diante dessas considerações, a 
presente pesquisa tem por objetivo investigar representações construídas 
discursivamente por docentes em um curso superior de formação intercultural de 
professores indígenas, e construir interpretações acerca da produção escrita e oral dos 
acadêmicos Terena, Kinikinau, Guató e Kadiwéu, de modo a analisar as políticas 
linguísticas em andamento no interior das salas de aula da universidade. A manifestação 
de características singulares na estrutura textual e condições linguístico-discursivas 
específicas despontam reestruturações criativas de gêneros, outras formas de 
apropriação da escrita acadêmica e a heterogeneidade essencial às interações, vindo a 
denotar usos culturais, marcas de pertencimento étnico, agentividade e nuances do 
modo de ser acadêmico indígena e interpretar o mundo. O referencial teórico utilizado 
pertence a uma perspectiva transdisciplinar da Linguística Aplicada e inclui o debate 
sobre i) letramentos: sociais (STREET, 2014), acadêmicos (LEA; STREET, 2014) e 
críticos (MENEZES DE SOUZA, 2011), ii) educação e cultura(s) (CANDAU, 2008), 
iii) representações (HALL, 1997), iv) políticas linguísticas e identitárias (MAHER, 
2010; 1996; BHABHA, 1998; HALL, 2005) e vi) agentividade (EMIRBAYER; 
MISCHE, 1998). A pesquisa se justifica pela necessidade de compreensão do fenômeno 
da interculturalidade no âmbito acadêmico, que, embora importante para o 
desenvolvimento de processos educacionais de(s)colonizadores, é ainda pouco 
difundido em sua prática. A possibilidade dos resultados se tornarem possíveis 
norteadores ao entendimento da especificidade da produção escrita e oral indígena, bem 
como das políticas que entremeiam essas construções e as representações dos 
professores também, pode ser vista como outra justificativa para o estudo, numa 
tentativa de que os participantes da pesquisa, e demais sujeitos que beiram tal 
complexidade, possam avaliar e repensar suas políticas e educação linguística, caso 
enxerguem alguma necessidade. O estudo em pauta se insere no viés qualitativo e 
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interpretativo, numa pesquisa de cunho etnográfico (BLOMMAERT; JIE, 2010; 
ERICKSON, 1984), que permite um olhar circunstanciado (GARCEZ, 2015). Os 
procedimentos adotados para a geração de dados foram i) aplicação de questionários e 
entrevistas semiestruturadas conduzidas no local de trabalho dos docentes participantes: 
a universidade; ii) a produção de textos orais e escritos pelos acadêmicos indígenas por 
meio de um projeto de extensão; iii) a descrição de episódios interacionais e narrativas 
registradas no diário de campo da pesquisadora durante todo o período da pesquisa e iv) 
a coleta de atividades avaliativas aplicadas. De forma a manter os sujeitos de pesquisa 
incógnitos, serão utilizados, no estudo, nomes fictícios e toda e qualquer informação 
que possa identificá-los serão suprimidas ou trocadas. Aos possíveis participantes 
voluntários da pesquisa, garante-se o direito de não adesão ao projeto de pesquisa 
apresentado, bem como o direito de interromper sua participação nele a qualquer 
momento, sem que isso acarrete na interrupção das aulas ministradas pela investigadora. 
Esses aspectos éticos da pesquisa foram regulados por meio do sistema CEP-CONEP. 
Compreender contradições como parte do processo educativo abre brechas para a 
ressignificação de práticas pedagógicas e pode subsidiar reflexões em contextos de 
formação intercultural. Assim, os resultados desse trabalho visam contribuir na 
recondução e reinterpretação das transformações de práticas letradas 
convencionalizadas frente às especificidades culturais, de forma a oportunizar rupturas e 
deslocamentos no imaginário social acerca dos povos indígenas. 
 
Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Letramentos Indígenas. Licenciatura 
Intercultural.  
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A VIDA POR UM FIO: UMA ANÁLISE DISCURSIVO-
DESCONSTRUTIVISTA DE TESTEMUNHOS DE QUASE-MORTE 
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RESUMO: A pesquisa em pauta estuda as representações (ou imagens) de vida-morte 
no dizer de pessoas que passaram por alguma situação de quase-morte e visa a 
contribuir para a construção de um novo olhar sobre a morte, comumente tão ignorada 
pela sociedade ainda que seja uma realidade imutável. É nesse sentido que este estudo 
situa-se no grupo de pesquisa “Vozes (in)fames: exclusão e resistência”, coordenado 
pela Profa Dra. Maria José Rodrigues Faria Coracini, já que em nossa língua-cultura 
(CORACINI, 2011) não só o dizer sobre a morte é silenciado, como o ouvir também. 
Acreditamos que a falta de estudos sobre o tópico seja sintomática e que os resultados 
dessa pesquisa poderão incidir sobre outras áreas do conhecimento (como a medicina, a 
educação, a psicanálise...), bem como nos auxiliar a melhor compreender o eu e o 
Outro. Lançamos a hipótese de que a situação de quase-morte funciona como 
acontecimento (DERRIDA, 1930 [2004]; FOUCAULT, 1984 [2007]) na vida do 
sujeito, que faz com que novas discursividades sejam produzidas. Em outras palavras, o 
susto da proximidade com a morte traria à consciência, mesmo que por alguns minutos, 
a incompletude da vida e a falta de controle sobre todas as coisas (DERRIDA, 2002) – 
seria um real (LACAN, 1985) (aquilo que escapa, que repete e, no entanto, não é 
totalmente simbolizável por meio da palavra) que se impõe – e toda a vida, a partir 
disso, passaria a ser repensada. Sendo assim, a partir do testemunho-ficção (DERRIDA, 
1998) dos participantes – testemunho porque a situação se ancora na realidade, mas 
ficção, pois sempre se trata de uma interpretação – buscamos responder às seguintes 
perguntas de pesquisa: quais são as representações de vida-morte que emergem dos 
dizeres dos participantes? Há marcas na materialidade linguística que apontam para a 
possibilidade ou não de apreender o acontecimento? Em caso afirmativo, quais? É 
importante salientar que optamos por coletar o corpus através da oralidade, isso porque 
pela fala é possível rastrear com mais propriedade traços da equivocidade da língua, que 
são evidenciados através de lapsos, risos, chistes, silenciamentos, (re)formulações, 
hesitações. Para a análise dos dados são utilizadas as perspectivas de Michel Foucault, 
para estudos do discurso, de Jacques Derrida, para a problematização das dicotomias 
herdadas da epistemologia ocidental, e da psicanálise, a partir de conceitos freudo-
lacanianos, sobretudo no que diz respeito à subjetividade e identidade. O viés escolhido 
deve-se principalmente ao fato de que essas vertentes teóricas trazem explicações que 
englobam questões para além do tema vida-morte e isso, acreditamos nós, nos ajuda a 
entender melhor o que se passa no interior (que vem do exterior e é também interior) de 
cada sujeito. Como resultados parciais, temos observado que a situação classificada 
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como quase-morte (adotamos a palavra “classificada” pois, se considerarmos que 

ninguém sabe quando irá morrer, todas as situações em que vivemos podem ser 
encaradas como quase-morte), ao ser lembrada e simbolizada na forma de testemunho, é 
marcada linguisticamente por palavras e expressões que denotam surpresa. Além disso, 
há um constante relato, por parte dos participantes, das novas formas de encarar a vida 
que foram propiciadas pelo ocorrido (principalmente nos momentos seguintes à 
sobrevivência), ambos fatos que apontam para o caráter de acontecimentalidade da 
situação. Ainda assim, parece-nos que mesmo com a rememoração, tempos após a 
ocorrência do caso, essa concepção de vida e morte separadas por uma linha tênue 
(vida-morte) começa a ser novamente suprimida e, acreditamos que isso aconteça, não 
só como uma forma de superação do caso, mas principalmente pelo fato de que em 
nosso inconsciente cremo-nos imortais (FREUD, 1915). Daí, decorre-se a tamanha 
importância do dizer e do refletir sobre a morte, afinal, se é fato que a vida é vista com 
outros olhos, diante de uma ameaça e, consequentemente, é mais valorizada, é preciso 
que tenhamos consciência de que todos os dias somos ameaçados (ainda que não de 
modo direto), para que assim, consigamos viver plenamente.  

 

Palavras-chave: Quase-morte. Testemunho. Vida-morte. Representações. 
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RESUMO: Considerando a relação intrínseca entre poder, língua e identidade (SILVA, 
2000; EDWARDS e USHER, 2002), a pesquisa aqui descrita tem por objetivo 
compreender como refugiados de diferentes nacionalidades, alunos do projeto de 
extensão Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) da Universidade 
Federal do Paraná, (i) constroem e (re)negociam suas identidades e (ii) representam sua 
autonomia/agentividade, ou impossibilidade de autonomia/agentividade, no novo 
contexto social, linguístico, cultural e político no qual se encontram inseridos. As 
guerras civis na África e no Oriente Médio, bem como crises econômicas severas e 
catástrofes naturais em outras regiões do planeta, têm motivado a vinda de novos 
contingentes migratórios ao Brasil. Nessa conjuntura geopolítica, centenas de 
refugiados em situação de vulnerabilidade social, sobretudo haitianos e sírios, dão 
entrada no Estado brasileiro com um visto humanitário que lhes permite permanecer no 
país por cinco anos. Esse visto, que pode ser renovado por igual período e, em 
determinados casos, se tornar permanente, lhes garante o direito ao acesso ao trabalho, à 
educação e à saúde, como estabelecido nos artigos 3º e 5º da Constituição Federal de 
1988.  Não obstante o fornecimento, pelo governo brasileiro, da documentação 
necessária para regularizar sua permanência no país, a lei não prevê medidas de ordem 
prática para viabilizar o devido acolhimento desse contingente populacional “... em seus 

mais diversos aspectos (psicológicos, sociais, culturais, econômicos, políticos), [...] nem 
as condições de vida a serem proporcionadas aos refugiados após o ingresso no país” 

(MOREIRA, 2014, p. 93).  Uma questão importante para garantir a devida integração 
desses refugiados na sociedade brasileira, e que tem sido negligenciada pelo Estado 
brasileiro, diz respeito ao fornecimento de oportunidades para que eles possam adquirir 
a variante brasileira da língua portuguesa (ANUNCIAÇÃO et al., no prelo). Apesar de 
as reflexões acerca do processo de ensino-aprendizagem de Português como Língua 
Adicional (PLA) terem-se intensificado consideravelmente nos últimos anos 
(ALMEIDA, 1997; ANDRIGHETTI, 2006; CRISTOVÃO, 2009; ZOPPI-FONTANA e 
DINIZ, 2010), a literatura especializada sobre o ensino de PLA para refugiados no 
Brasil é ainda extremamente escassa porque também escassas são as pesquisas na área. 
(AMADO, 2011; BIZON 2013). Ainda que já existam alguns poucos estudos em 
andamento que focalizam o ensino e aprendizagem de PLA em contexto de refúgio, não 
se formou, até o momento, um corpo de conhecimento que nos permita planejar, com 
mais segurança, cursos de português para migrantes e refugiados, um alunado com 
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características identitárias muito particulares. Foi com esse problema em mente que a 
pesquisa aqui apresentada foi conduzida. O referencial teórico utilizado inclui 
considerações acerca (i) das políticas contemporâneas de integração de imigrantes e 
refugiados no Brasil (MOREIRA, 2014); (ii) dos processos de construção discursiva de 
identidades da perspectiva pós-estruturalista (HALL, 1997; CANAGARAJAH, 2004; 
BHABHA, 2005; NORTON, 2013; PENNYCOOK, 2013) (iii) do ensino crítico e 
emancipatório de língua adicional em contexto de vulnerabilidade social (MORGAN, 
2002) e (iv) da relação entre identidade linguística e aprendizagem de línguas adicionais 
(VITANOVA, 2005). A expectativa é que os resultados dessa investigação possam 
contribuir para a condução de um ensino de língua portuguesa mais relevante e menos 
conflitivo, não apenas para os próprios sujeitos da pesquisa em pauta, mas também para 
outros grupos de refugiados em nosso país. Os procedimentos metodológicos adotados 
para a coleta de dados dessa pesquisa qualitativa incluem diário de campo, feito a partir 
de observações etnográficas, aplicação de questionário, realização de entrevistas 
semiestruturadas e gravações em áudio de interações em sala de aula (CARSPECKEN, 
2011). De forma a manter os sujeitos de pesquisa incógnitos, foram utilizados, no 
estudo, nomes fictícios, e toda e qualquer informação que possa identificá-los, ou as 
suas famílias, foi suprimida ou trocada. Aos participantes voluntários do estudo aqui 
apresentado garantiu-se o direito de não adesão à essa pesquisa, bem como o direito de 
interromper sua participação nela a qualquer momento, sem que isso acarretasse na 
interrupção das aulas de português a eles ministradas pela pesquisadora. Esses aspectos 
éticos da pesquisa foram explicitados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
anexado no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual de Campinas.  

 

Palavras-chave: Identidade. Agência. Ensino de língua adicional. Migração e refúgio. 
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“EU FALO BRASILEIRO E BOLIVIANO”: UM ESTUDO SOBRE A 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DE SUJEITOS 
ESPANOHABLANTES EM UMA ESCOLA DA PERIFERIA 

BRASILEIRA  
 

Naiara Siqueira Silva76 
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Profa. Dra. Terezinha Machado Maher 
Linguagem e Sociedade 

Linguagem, culturas e identidades. 
 

RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo discutir: (i) a temática de imigração 
nos dias atuais, pautada nas noções de globalização (SILVA, 2005) e superdiversidade 
(BLOMMAERT, 2012). Além de caracterizar a importância da instância do trabalho 
para a vida do imigrante a partir da reestruturação produtiva e flexibilização do trabalho 
(HARVEY, 1992), (ii) como as políticas linguísticas brasileiras privilegiaram o 
apagamento das línguas minoritárias (OLIVEIRA, 2009) e também como foram criadas 
às noções de tradições brasileiras inventadas (HOBSBAWM, 2012), como, por 
exemplo, o mito do monolinguismo (MAHER, 2006). Por quais razões, as políticas 
linguísticas são rígidas, porém estão inseridas em ambientes híbridos/hibridizados 
(RAJAGONAPALAN, 2003), (iii) como as instituições escolares constroem as 
diferenças e assim, consequentemente as identidades (DURKHEIN, 2010) e (DA 
SILVA, 2000) e como as mesmas se pautam na noção de hegemonia reprodutiva 
(BOURDIEU, 1998), (iv) a noção de bilinguismo e educação bilíngue a partir de uma 
visão heteroglóssica (BUSCH, 2012; GARCIA, 2009; JAFFE, 2009) de língua e 
também como a língua é parte constituinte da noção de identidade do sujeito imigrante 
(DE FINNA, 2010) e principalmente das crianças imigrantes estudadas (MELO-
PFEIFER E SCHMIDT, 2014), (v) o conceito de recontextualização para que seja 
possível explanar sobre as performances das crianças com relação as suas identidades e 
repertórios linguísticos (JUNGBLUTH e MEIERKORD, 2007; BUSCH, 2012), (vi) a 
formação de identidades híbridas excludentes (GARCIA-CANCLINI, 2001), de sujeitos 
bilíngues bolivianos dentro de uma instituição pública de ensino/educação infantil no 
município de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo e (vii) a noção de 
educação para a interculturalidade (CANDAU, 2011; MAHER, 2007). A importância 
de se estudar esse grupo de crianças imigrantes se dá pelo fato de que a Linguística 
Aplicada se pauta na ideia de mestiçagem e hibridez (MOITA LOPES, 2006), e 
principalmente na intenção de estar em contraposição da modernidade e de sua criação 
do sujeito homogêneo, único, indivisível, estático, de identidade formada e completa. 
Pelo contrário, a Linguística Aplicada se propõem a pensar novas formas de produzir 
conhecimento com base em novos olhares. Como discorre Boaventura Santos (2001), 
esses olhares devem ser olhares do “sul”, pois é o que representa a “metáfora do 

sofrimento humano” (BOAVENTURA SANTOS, 2004, p. 12), pela perspectiva dos 
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marginalizados é possível “conhecer as vozes das margens e também as vozes do 

centro.” (MOITA LOPES, 2006, p. 94) Metodologicamente, utilizamos a narrativa 
autobiográfica (FERRAROTTI, 1998; LARROSA, 1994; WORTHAN, 2001) como 
suporte para entender como são as relações dessas crianças espanohablantes com seu 
repertório linguístico (BLOMMAERT, 2012; BUSCH, 2012) e como essas crianças, ao 
se narrarem, constroem imagens de si e do Outro (CUCHE, 1999; HALL, 2006, 
SILVA, 2000). Para tanto, os dois alunos bolivianos dessa instituição, que têm 5 (cinco) 
anos de idade (alunos da pré escola), foram convidados a participarem de  uma 
conversa, após o horário regular das aulas (com autorização prévia dos responsáveis da 
criança), com 30 minutos de duração, mais ou menos, na qual relataram suas vidas no 
Brasil e fizeram desenhos sobre suas línguas, em casa e na escola e na construção desse 
terceiro espaço (BHABHA, 1990) e sobre suas respectivas rotinas com suas famílias e 
no ambiente escolar. Os resultados prévios dessa pesquisa de campo apontam para a 
importância de ações da gestão escolar e ações pedagógicas para que não se formem 
identidades hibridas excludentes com esses alunos bolivianos e que seja possível uma 
educação pautada na interculturalidade (CANDAU, 2011; MAHER, 2007). Além disso, 
a educação do entorno (MAHER. 2006) deve ser contemplada nas políticas linguísticas 
(CANAGARAJAH, 2005; HORNBERGER, 2006; McCARTY, 2011; PENNYCOOK, 
2006; RICENTO, 2006; TOLLEFSON, 2006) implantadas nesse contexto, pois a 
implantação e regularidade dessas ações políticas linguísticas afirmativas só serão 
possíveis com a junção de ações pedagógicas, ações da gestão escolar e ações com a 
comunidade escolar.  

 

Palavras-chave: Identidades híbridas. Educação Bilíngue. Performances. 
Interculturalidade. Repertórios linguísticos.  
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NARRATIVAS FANTÁSTICAS –  
INFLUÊNCIAS NO FOLCLORE ORAL DO SUL DE MINAS 
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Linguagem e Sociedade 
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RESUMO: Os contos de fadas fazem parte do universo cultural de todas as nações 
desde as eras mais remotas. Transformaram-se segundo o desenvolvimento das 
comunidades, passaram por processos de aculturação, transmutaram-se, percorreram 
continentes e povos... Ainda hoje, fazem parte do cotidiano de milhões de crianças nos 
mais diversos recantos do planeta, sob a forma de livros, contados oralmente através de 
gerações e gerações, nas escolas, na TV, na Internet... Por outro lado, os “causos” 

populares também fazem parte de todas as comunidades e pertencem a diferentes 
culturas, sejam eles “causos” de assombração, traições, esperteza, fatos conhecidos ou 

não, reais ou não. Como esses temas já foram bem trabalhados, faz-se necessário vê-los 
sob ângulos inéditos, baseados, é claro, no que já foi divulgado por aqueles que, há 
muito, os vêm estudando. Desta justificativa surgiu a ideia de unir o que já foi 
descoberto acerca das fábulas, dos mitos, das lendas e, sobretudo, dos contos de fadas, 
ao que ainda pulula no folclore oral e escrito da cidade mineira onde resido e da qual me 
considero “naturalizada”, cidade esta encravada na Serra da Mantiqueira e que em Tupi-
Guarani significa “que nação/que povo é o teu?” – Baependi. A partir do que é do 
domínio popular e de outros que, mesmo de maneira artesanal, já foram transcritos, 
procurei coletar aqueles “causos” que apresentavam similaridades explícitas e implícitas 

com alguns contos de fadas consagrados no ocidente e outras narrativas fantásticas de 
gêneros variados, bem como mitos que a eles são remetidos através da simbologia 
junguiana e particularidades de lendas e fábulas também encontradas nos casos 
baependianos, fazendo uma relação baseada em hipóteses sobre os pontos de interseção 
entre eles – a simbologia de Jung e as interpretações psicanalíticas de Bruno Bettelheim 
ancoram as análises realizadas com vistas a corroborar os resultados encontrados. 
Baependi, pequena cidade do sul de Minas, berço escolhido por Nhá Chica, beata em 
processo de canonização - como toda cidade do interior, possui um riquíssimo 
repertório folclórico salpicado de religiosidade, inédito e, coincidentemente ou não, 
cheio de símbolos semelhantes às narrativas fantásticas consagradas pela literatura 
ocidental. Até que ponto uma saga local ou um “causo” de uma pequena cidadezinha 

remota no território nacional pode ser influenciado inconscientemente pelos contos de 
fadas e pelas narrativas fantásticas? Ou, até que ponto uma saga local pode adquirir 
ouvintes e veículos de transmissão e tornar-se verdadeiramente um conto de fadas ou 
uma narrativa fantástica e perdurar por décadas e décadas? É isso o que será abordado 
neste trabalho, com o objetivo maior de tentar esclarecer estas “coincidências”, além de 

tornar público a riqueza cultural da cidade de Baependi e, quem sabe, preservá-la tal 
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como fizeram outros folcloristas. O “Causo do pescador” remete ao Mito de Cronos e 

ao Chapeuzinho Vermelho, pois apresenta em seu interior símbolos que lhe são comuns. 
Em “A caçada do Mateia”, “O suicídio do Dadá” e “As voltas do mundo”, os elementos 

mágicos são correlatos aos de mitos formadores e a presença de objetos dotados de 
poderes especiais tem dos contos de fadas a mesma função. Por outro lado, em “Cavalo 

Brinquinho”, “Hotel Barato” e “Assustando o Cavalo”, a presença da esperteza como 

atributo desencadeador, além de solução para as situações problemáticas, é óbvia. Como 
em “O Gato de Botas” e “João e o Pé de Feijão”, o personagem principal vê-se diante de 
uma situação difícil. Quanto mais sozinho, mais simples de caráter e de poder, quanto 
mais se sente como um “Pequeno Polegar”, mais criativa torna-se a solução encontrada. 
O beberrão que brigou com a mulher, sem dinheiro para o hotel, usa a criatividade e, 
como o Gato, consegue vencer o desafio de não ter onde passar a noite. Desta forma, 
analisando estes e outros “causos” populares, espero contribuir para o enriquecimento 
cultural de minha cidade, bem como a realização de futuros trabalhos utilizando o 
substrato folclórico da região sul mineira.  
 
Palavras-chave: Narrativas Fantásticas. Origens. Folclore. Sul de Minas. 
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O CONSELHO NA PRODUÇÃO DE FEMINILIDADES 
ATRAVÉS DOS TEMPOS: DO “JORNAL DAS MOÇAS” À 

“CAPRICHO” 
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RESUMO: As revistas são uma das maneiras pelas quais as jovens aprendem sobre os 
“papéis” de gênero. Esta pesquisa em andamento, de caráter qualitativa/interpretativista, 
analisa as produções de feminilidades por meio de conselhos veiculados em matérias 
encontradas em duas revistas femininas –  “Jornal das Moças”, na década de 1950 e 

“Capricho”, nos anos 2000. O objetivo é verificar de que forma esses conselhos eram 
dados às jovens leitoras nos “Anos Dourados” e como foram veiculados nos anos mais 
recentes, destacando a função sociodiscursiva desempenhada pelo conselho na mídia 
impressa, refletindo sobre a forma com que a linguagem conduz determinadas práticas 
identitárias. A discussão também perpassa a questão do que é ser jovem nestes dois 
momentos históricos, a fim de promover uma reflexão acerca das constantes mudanças 
etárias nesta faixa de público. É também objetivo do estudo em questão verificar se o 
ideal de feminilidade projetado por aconselhamentos dados às “amigas leitoras” pelo 

“Jornal das Moças” permanece, ou não, inalterado nos artigos da “Capricho” 

examinados, isto é, se há uma prática discursiva no sentido de consolidação ou de 
renovação de ideias (HEBERLE, 2004). Caso alterações nesse ideal sejam observadas, 
interessa refletir sobre o modo como essas transformações se deram. A escolha por 
essas publicações se deveu ao fato de ambas as revistas terem tido um grande apelo 
junto a jovens mulheres à época de suas publicações. O “Jornal das Moças” foi uma das 

revistas femininas mais lidas na década de 1950 e a revista “Capricho” foi o primeiro 

título da Editora Abril, considerada a primeira e a mais mercadologicamente bem-
sucedida das publicações brasileiras voltadas para adolescentes do sexo feminino 
(FREIRE FILHO, 2006). É importante ressaltar que a escolha de revistas dirigidas ao 
público jovem/adolescente justifica-se pela importância dessas publicações no processo 
de formação identitária comparadas às revistas para mulheres adultas, pois, agindo 
como espécies de oráculos, preenchem as possíveis lacunas deixadas pelos pais e pela 
escola, aumentando a responsabilidade desse tipo de publicação (MIRANDA-
RIBEIRO; MOORE, 2003). O corpus investigado, ainda em processo de análise, é 
composto por artigos que buscam aconselhar as jovens sobre o comportamento 
feminino ideal para cada época e em diferentes situações, considerando que o gênero 
discursivo conselho na mídia é reestruturado e assume uma nova função 
sociodiscursiva, de relação altamente assimétrica, já que não é mais “pedido”, mas 

“dado” ou “vendido” (ROSA, 2003). As revistas femininas destinadas ao público 
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adolescente agem como irmãs mais velhas de suas leitoras, fiéis amigas que estão 
sempre prontas para aconselhar, contudo, na tentativa de traduzir opiniões masculinas, 
uma vez que os meninos parecem deter o poder de reconhecer o que é aceitável ou não 
no comportamento delas. Com grande influência da cultura norte-americana e com 
muitos materiais traduzidos da imprensa estrangeira, a revista “Jornal das Moças” 

circulou no período de 1914 a 1965, ficando em primeiro lugar nas vendas de revistas 
destinadas ao público feminino em São Paulo e no Rio de Janeiro na década de 1950, 
período de importantes transformações e avanços no Brasil, tanto no âmbito político 
quanto social, mas que mantinha, de forma acentuada, a diferença entre “papéis’ 

femininos e masculinos, prevalecendo os aspectos tradicionais nas relações de gênero, 
legitimada pela imprensa da época. A mídia impressa lançava mão de armadilhas 
linguísticas e de tom persuasivo para “condicionar” jovens mulheres a se comportarem 

de acordo com os ditames culturais de então (BUITONI, 1986). Por outro lado, lançada 
em 1952, a revista “Capricho” passou por diversas modificações ao longo de seus anos 

de vida e deve ser considerada uma das mais importantes peças da engrenagem que 
movimentaram as mudanças culturais no país no que se refere às relações de gênero 
(SILVA; RIBEIRO, 2010). O contexto histórico dos “Anos Dourados”, a evolução da 

imprensa feminina e o impacto social das publicações voltadas para o público teen 
feminino contemporâneo são discutidos, no projeto de pesquisa em pauta, tendo por 
base, respectivamente, as contribuições de Bassanezi (1996, 1997, 2012, 2014), Buitoni 
(1981, 1986), Lira (2009), Heberle (2004) e Rosa (2008). Parte-se do pressuposto, nesse 
estudo, que a identidade é um processo discursivo, social e historicamente construído, 
seguindo o que preconizam Hall (1997, 2000 e 2011) e Bauman (2005). A questão da 
construção da identidade de gênero é abordada à luz do que apregoam Louro (1997, 
2003), Scott (1995) e Butler (1999). Importa por último destacar que a pesquisa em 
pauta está filiada à Linguística Aplicada, área de investigação trans/interdisciplinar que, 
ao contemplar a possibilidade de reinvenção social, coloca as questões identitárias como 
um dos focos centrais de seus interesses de investigação (MOITA LOPES, 2006). 
 
Palavras-chave: Identidade de Gênero; Imprensa Feminina; Conselho; Linguística 
Aplicada. 
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RESUMO: A pesquisa em andamento pretende investigar as percepções de um grupo de 
estudantes ingressantes no curso de Letras Inglês da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) em relação à língua inglesa, suas variações no contexto global e 
intercultural, e sua influência na construção da identidade destes estudantes. A expansão 
global da língua inglesa gerou uma pluralidade de formas de falar inglês por pessoas 
culturalmente diferentes, em lugares diferentes. Assim como as culturas e línguas 
tornaram-se mais fluidas na contemporaneidade, a formação de identidade e as relações 
interculturais estão, também, em transformação. Um número crescente de pesquisas na 
área de linguagem, principalmente na área de ensino e aprendizagem, tem focado nestas 
questões e nos aspectos simbólicos de se aprender uma língua – principalmente a língua 
inglesa, considerando-se o seu status de língua internacional. De fato, nos últimos anos, 
o inglês passou a ser mais utilizado como segunda língua ou na comunicação 
intercultural entre falantes não nativos do que na comunicação entre falantes nativos 
(RICENTO, 2005). Isto gerou questionamentos sobre a vinculação da língua a uma 
cultura ou nação específica, como a Inglaterra ou os Estados Unidos. Estes 
questionamentos alinham-se a uma visão de aprendizado de inglês como língua 
adicional, a qual pressupõe que ela não deve ser apresentada como a língua do outro, do 
estrangeiro, mas como uma língua a ser adicionada ao repertório linguístico do aprendiz 
(SARACENI, 2009). Adicionar uma língua ao repertório linguístico de um indivíduo 
gera novas possibilidades de se agir no mundo, e afeta, portanto, a sua própria 
identidade. Norton (2010) entende por identidade a maneira com que uma pessoa 
entende o seu relacionamento com o mundo, como esse relacionamento é construído 
através do tempo e do espaço, e como ela percebe suas possibilidades para o futuro. 
Considerando o que foi discutido acima, este estudo tem como objetivos específicos: 
identificar o valor simbólico que a língua inglesa tem para os estudantes participantes, 
ingressantes no curso de Letras Inglês da UFSC e oriundos de contextos sociais 
distintos; revelar as representações dos estudantes em relação à língua inglesa e às 
culturas a ela relacionadas no contexto global; e entender de que maneira aprender e 
falar inglês influencia na construção de suas identidades, percebidas através das 
narrativas dos estudantes. Deste modo, o método da pesquisa será orientado por uma 
abordagem qualitativa interpretativa e os dados serão coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas, conduzidas individualmente com os estudantes que aceitarem 
participar da pesquisa, após aprovação pelo Conselho de Ética da universidade. A partir 
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da gravação e da transcrição das entrevistas, as respostas serão analisadas e 
interpretadas com base na abordagem da investigação narrativa (RIESSMAN, 2008), 
buscando caracterizar o investimento dos participantes no aprendizado do inglês; a 
construção de suas comunidades reais e imaginadas; e suas percepções sobre língua e 
cultura a partir de suas experiências pessoais. Riessman explica que narrativas podem 
ser exploradas em diferentes recortes, desde uma resposta para uma pergunta até o 
relato de uma história de vida, sendo, portanto, também construídas por meio de 
entrevistas. Tal abordagem de investigação é especialmente apropriada no contexto 
desta investigação se considerarmos que identidades podem ser compreendidas como 
narrativas socioculturais progressivamente construídas (BLOCK, 2007). A pesquisa, em 
fase inicial, está pautada em discussões teóricas sobre cultura, construção de identidades 
socioculturais, investimento no aprendizado de línguas (NORTON, 2000), status da 
língua inglesa, globalização e interculturalidade. O estudo pode contribuir para o 
entendimento das construções socioculturais de aprendizes de inglês que estão no 
caminho de se tornar professores ou profissionais da língua. Também pode ter 
relevância para professores que desejam entender e incorporar as experiências pessoais 
de seus estudantes em sala de aula e em seus currículos. A investigação busca, ainda, 
despertar consciência para a heterogeneidade do uso do inglês ao redor do mundo e para 
os aspectos interculturais do aprendizado de línguas.  
 
Palavras-chave: Identidade. Cultura. Investimento. Inglês como língua adicional. 
Interculturalidade. 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar como se dão as representações 
identitárias de jovens mulheres em conflito com a lei, problematizando o que dizem de 
si mesmas e dos outros que as acompanham nesse momento, assim como o ambiente em 
que estão inseridas e que se pretende ser socioeducativo. Julgamos esta pesquisa 
relevante, pois acreditamos que ouvir e analisar os dizeres de indivíduos que estão em 
um lugar repressivo e disciplinar poderia, ainda que parcialmente, levar-nos a rastrear 
ou a apontar quais são as representações de si e do outro que essas jovens construíram, 
levando em consideração sua importância na constituição do discurso hegemônico e da 
sociedade tal como a vivenciamos. Também consideramos que o fato das participantes 
da pesquisa serem mulheres agrava sua situação de silenciamento. A violência e a 
socioeducação de adolescentes é um tema premente para educadores e estudiosos tanto 
da linguagem quanto da exclusão social, principalmente por buscarem problematizar as 
relações sociais e a estrutura de um sistema homogeneizante, que diz igualar 
oportunidades, mas revela oferecer somente punição aos que se distanciam de suas 
expectativas, em uma sociedade normatizadora que ignora a construção de identidades e 
discursos como um tecido contínuo, multifacetado e inacabado. Além disso, ainda é 
desconsiderada a relevância dessas vozes excluídas no discurso hegemônico, ignorando 
o fato de que também se apoiam nos modos de organização e na ordem vigentes na 
sociedade, sendo constituintes do mundo como vivemos e também seu reflexo. A partir 
de uma perspectiva teórico filosófico discursivo-desconstrutivista com viés 
psicanalítico, partimos do pressuposto de que falar de si permite que sejam rastreados 
fragmentos da constituição identitária do sujeito que se expõe ao relatar sua história 
(CORACINI, 2008). E, além disso, consideramos que essas jovens são colocadas num 
lugar de infâmia (FOUCAULT, 1994), ou seja, de descrédito e até de ignomínia, seja 
por consequência histórica ou por não terem alcançado fama durante suas vidas, tendo 
como consequência o fato de que muito se diz sobre elas, mas pouco se ouve do que 
elas têm a dizer. Um exemplo disso se deu na polêmica discussão sobre a redução da 
maioridade penal, em que muito se falou dessas jovens, tanto na mídia, na sociedade em 
geral, quanto nas votações em câmara dos deputados, visando determinar qual seria um 
bom direcionamento para suas vidas quando em conflito com a lei, mas em nenhum 
momento elas foram questionadas sobre essa mudança ou ouvidas em relação a 
qualquer tratativa do tema. A partir disso, pretendemos tentar deixar o senso comum e a 
imagem estigmatizada e atribuída às jovens que estão cumprindo medidas 
socioeducativas, para ouvir o que elas têm a dizer sobre si e sobre o outro, buscando 
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analisar como emergem e quais são as representações identitárias presentes em seu 
discurso. A coleta de dados será feita por meio de entrevistas semiestruturadas com 15 
mulheres jovens, que possuem idade entre 13 e 16 anos. Com as gravações das 
entrevistas, fomentaremos depoimentos acerca de suas vivências e histórias, ou o que 
mais julguem relevante para falar de si e da(s) situação(ões) que as levaram até a 
conjuntura em que se encontram. Nosso trabalho ainda está em estágio inicial, mas 
como resultado parcial já temos a imposição de um silenciamento dessas vozes, 
confirmado pela sistemática rejeição de projetos de pesquisa acadêmica pela Fundação 
Casa (instituição que pretende “reabilitar” essas jovens para o convívio em sociedade), 

impossibilitando sua realização na instituição. A justificativa apresentada é a de que o 
indeferimento ocorreu por se considerar que a realização de pesquisas na instituição 
interfere na rotina dos Centros de Atendimento e, por consequência, intervêm em sua 
atividade primordial (o atendimento às adolescentes sob seus cuidados), logo, a 
Fundação demonstra que dar espaço para que essas jovens falem de si a alguém que não 
está inserido nos mecanismos de controle e punição da instituição desviaria o que se 
propõe fazer com/delas. 
 
Palavras-chave: Identidade. Exclusão. Prisão. Mulher. Adolescente 
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RESUMO: O presente projeto de dissertação tem como objetivo investigar os processos 
de negociação de sentido envolvidos nas traduções do primeiro livro da série infantil do 
autor americano John Grisham, Theodore Boone – Kid Lawyer (2010), tanto no 
português brasileiro (intitulado Theodore Boone – O Aprendiz de Advogado (2010), 
tradução de Ana Deiró) quanto no português europeu (intitulado Theodore Boone – O 
Miúdo Advogado (2013), tradução de Catarina Andrade). O principal objetivo da 
proposta é compreender como as tradutoras, brasileira e portuguesa, chegaram às 
respectivas traduções a partir da obra original em inglês e quais barreiras tiveram que 
enfrentar no processo tradutório. O tradutor, na maioria das vezes, não é reconhecido 
como deveria ser. Geralmente, ele tem seu papel relegado a um segundo plano, sendo 
considerado apenas o responsável por transportar o significado contido na língua de 
partida para a língua de chegada, sem prejuízos, como se a própria língua e o texto 
fossem objetos neutros. Porém, como explica Arrojo (2007), se o tradutor é antes de 
tudo um leitor da obra, sua tradução partirá de sua interpretação. Por isso, pode-se dizer 
que há algo dele naquilo que traduz. Um caso interessante a ser questionado nas obras 
citadas é que a tradução brasileira passa pela revisão técnica de um advogado, mesmo a 
tradutora tendo também formação em Direito. A fundamentação teórica do trabalho 
baseia-se em dois conceitos importantes da área de Tradução, o conceito da refração e o 
da patronagem, conforme explicados por Lefevere (1992, 2007). Sobre as questões 
relacionadas aos aspectos culturais, será utilizado o conceito de cultura como discutido 
na obra de Laraia (2003). Com relação à metodologia, a adotada para a presente 
proposta foi uma análise comparativa entre os trechos mais relevantes do original e de 
ambas as traduções, nas quais podem ser observadas algumas questões com relação às 
escolhas tradutórias, que são responsáveis pela construção do sentido no novo contexto, 
e ao vocabulário jurídico, já que os sistemas jurídicos dos países em questão diferem do 
sistema americano. Por isso, durante toda a pesquisa e no trato com a obra e suas 
respectivas traduções, serão levadas em consideração questões referentes a aspectos 
culturais e de terminologia jurídica envolvidos no processo tradutório, observando-se 
qual a influência do tradutor na tradução, como é possível notar as diferenças culturais 
nas duas línguas (que, no senso comum, são consideradas “iguais”), se há compreensão 
dos aspectos culturais no contexto da obra original e como são (re)construídos no 
contexto da obra traduzida. Portanto, as principais questões que se pretende responder 
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são as seguintes: como o background sociocultural do tradutor afeta suas escolhas no 
momento da versão? Como essas escolhas tradutórias afetam o produto final? Quais as 
implicações dos elementos culturais e jurídicos, tanto para o tradutor quanto para a obra 
traduzida? Assim, levando em consideração que se trata de duas culturas diferentes, 
pretende-se compreender como as tradutoras lidaram com essas diferenças culturais em 
cada contexto (Brasil e Portugal), como chegaram a determinadas escolhas tradutórias e 
qual a influência exercida pelo olhar dessas tradutoras sobre o original em inglês no 
produto final, a tradução. A partir disso, será discutida também a importância dessas 
escolhas, pois elas podem influenciar na recepção da obra em cada país. No caso a ser 
analisado, tem-se o também o contexto e linguajar jurídicos, além de termos 
relacionados ao golfe e ao beisebol, que não são esportes tão populares no Brasil e em 
Portugal como são nos Estados Unidos. Algumas análises iniciais mostram que as 
diferenças culturais e jurídicas, além do contexto de recepção dos dois países, acabam 
por determinar as escolhas linguísticas das tradutoras. Observou-se que estas diferenças 
não se atêm apenas ao léxico escolhido e nas construções sintáticas. São escolhas que 
vão além, pois afetam a construção de sentidos dos textos, salientando que uma 
tradução sempre traz algo do tradutor em si. Assim, a partir dos exemplos selecionados, 
pretende-se mostrar que o papel do tradutor é, antes de tudo, o de um mediador cultural: 
ao traduzir, ele traduz influenciado por seu background sociocultural, podendo ser 
considerado como um (co)autor da obra traduzida ao (re)contextualizá-la na língua de 
chegada e na nova cultura.  
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Estudos Culturais. Tradução Literária. Literatura 
Infantojuvenil.  
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RESUMO: O objetivo desta proposta de comunicação para o XXII Seminário de Teses 
em Andamento é apresentar e discutir parte do levantamento teórico de uma pesquisa de 
doutorado em Tradução iniciada em 2014, cujos objetos de estudos são as ferramentas 
de tradução automática, mais especificamente o Google Tradutor, e sua relação com um 
movimento linguístico a ele concomitante: o do inglês como língua franca. Sem deixar 
de lado, entretanto, os desdobramentos a que esse inglês se refere, a ponto de tentar 
entender se trata-se de um inglês matizado ou de diferentes línguas inglesas. Essa 
pesquisa em andamento objetiva mostrar que tais ferramentas de tradução e a ampla 
difusão do inglês são “efeitos colaterais” de um mesmo fenômeno, embora pareçam, à 

primeira vista, duas questões dissociadas e antagônicas, que se uniriam apenas por 
serem intensificadas pela globalização e pelas tecnologias da informação e da 
comunicação. Isso porque, se pensarmos nas ferramentas de tradução automática, ao 
mesmo tempo em que o investimento em tradução simula uma busca pela diversidade 
linguística, investir em softwares que recorrem a uma língua pivô revela um propósito 
que diverge do que, inicialmente, aparenta. No mesmo sentido, se pensarmos em uma 
língua que se pretenda franca, enquanto se abrem discussões para questões de políticas 
linguísticas, como a do direito de algum povo ser proprietário de uma língua, ou das 
decisões políticas que nomeiam o veneziano e o napolitano como variações de uma 
mesma língua (RAJAGOPALAN, 1997, p.226), não se pode esquecer de que há ainda o 
referencial de uma língua que contorna e amplia certas formas de se pensar. Portanto, 
quando se percebe que a língua pivô das traduções automáticas e a língua-referência 
para a multiplicidade de línguas é a mesma, podemos falar que estamos frente a um 
fenômeno que deve ser entendido, para que contribuições teóricas que não se pretendam 
ingênuas sejam feitas para o campo da tradução e quiçá da tradução automática. Uso o 
termo “efeito colateral” com a referência de seu emprego nos estudos de Umberto Eco 

sobre “a busca da língua perfeita” (2002), quando o autor expõe a historicidade da saga 

europeia de encontrar uma língua que pudesse ser classificada como “perfeita”, já 

revelando a ambiguidade que se coloca nessa adjetivação: perfeita por conseguir 
representar uma possível natureza das coisas ou por todos conseguirem falá-la? Nessa 
direção, também, se coloca o objeto de estudo da referida pesquisa: trata-se de uma 
tradução automática e perfeita já que o Google sempre encontra correspondência da 
palavra buscada – em 103 línguas – automaticamente, inventando a primeira língua sem 
intraduzíveis, ou uma tradução perfeita pelo fato de valorizar a multiplicidade de 
línguas? Esta discussão justifica-se pela contínua proliferação de programas de 
softwares de tradução automática, de diversos tipos (que se baseiem em regras 
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gramaticais, fonéticas, etc. ou baseados em estatística), os quais vêm alterando o 
exercício da profissão do tradutor e colocando para reflexão e questionamento conceitos 
de estudos de tradução, como pela profusão de nomes e estudos que tentam entender 
esse inglês que vem sendo falado nas esquinas mais distantes dos centros em que se 
aglomeram seus falantes – ditos – nativos. Assim, a comunicação a que este resumo 
preconiza, passará pelas questões de globalização e mundialização (HAGÈGE, 2012), 
conceitos de língua (PENNYCOOK, 2012), pelo que se espera economicamente da 
língua nesse contexto (HARDT & NEGRI, 2000), pelas tentativas de conceituação de 
língua enxergando as zonas de contato e entendendo as políticas linguísticas 
(JACQUEMET, 2015 e CANARAGAJAH, 2013), para entender as diferentes 
nomeações que o inglês como língua franca vem recebendo (RAJAGOPALAN, 2009 e 
PENNYCOOK, 2007) e melhor compreender em que medida as traduções automáticas 
cooperam para o fenômeno do qual esse inglês faz parte (CASSIN, 2007 e HAGÈGE, 
2012). A tese de doutorado da qual a pesquisa faz parte, segue uma metodologia de 
caráter descritivo, do tipo exploratório, já que objetiva desenvolver ideias e aprofundar 
conceitos que se entrecruzam no processo de tradução. Trata-se, ainda, de uma pesquisa 
de natureza básica, que levantará conhecimentos de utilidade para o avanço nos estudos 
de tradução, mas sem aplicação prática prevista, com a capacidade de abalar as 
aplicações praticas de forma imprevista. Quanto aos procedimentos, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica. Por fim, apresentarei conclusões iniciais a que cheguei sobre a 
conceituação de termos caros aos estudos de tradução. 
 
Palavras-chave: Tradução. Tradução Automática. Língua. Inglês.  
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RESUMO: A prática da tradução é uma das mais antigas e populares formas de uso 
da(s) língua(s) e compreende também vários aspectos multidisciplinares, contudo, os 
estudos teóricos a respeito da tradução são extremamente recentes quando comparados 
ao seu uso. É inegável que o volume de produção teórica sobre tradução das últimas 
décadas gerou um arcabouço teórico bastante amplo e aprofundado, porém, mesmo com 
esse aumento do número de estudos relacionados à tradução, as questões mais 
específicas a respeito da tradução audiovisual ainda são pouco exploradas. 
Considerando que programas de TV e filmes no cinema dependem tão intrinsecamente 
dos processos de tradução, legendagem e dublagem para sua divulgação e distribuição 
no mercado mundial, chega a ser curioso o aparente descaso da academia com essas 
formas de tradução durante os anos de consolidação dos estudos a respeito de tradução. 
Apesar de a tradução audiovisual (GAMBIER, 2001) ter surgido junto com o cinema e 
pré-datar televisão, só bem recentemente, com o advento do novo milênio e a 
assimilação da inquestionável da influência da tecnologia na sociedade e sua 
indissociabilidade de nossas vidas, é as pesquisas a respeito de legendagem e dublagem 
(TRINDADE, 2012; CHIARO, 2013) vem aparecendo como objeto de interesse no 
meio acadêmico. Dessa forma, este trabalho visa primeiramente apresentar as diferentes 
modalidades de tradução audiovisual (a saber, legendagem, dublagem, closed caption, 
voice-over, audiodescrição para deficientes visuais, narração, legendagem eletrônica ao 
vivo simultânea ou surtitling) e também analisar uma modalidade específica de 
legendagem conhecida como fansubbing (CINTAS & SANCHEZ, 2006), que, a saber, é 
o termo usado para designar as legendas produzidas de forma amadora por comunidades 
de fãs e distribuídas gratuitamente na Internet. O caráter amador da produção, 
distribuição e consumo dessas legendas de fansubbing acarreta uma série de diferenças 
em relação à legendagem profissional que tem um grande impacto não só no processo 
tradutório em si, mas também no produto final que é a legenda de filmes e programas de 
TV. Entre as várias diferenças encontradas, vale destacar três pontos principais: a 
questão da tradução colaborativa do fansubbing versus a tradução individual e 
freelancer das legendas profissionais; a relativa liberdade em relação à imposição das 
limitações de espaço e estilo do fansubbing versus a exigência de padronização da 
legendagem profissional; e a visibilidade do fansubber ou legender – autodenominações 
usadas pelos fãs que produzem as legendas de fansubbing – versus a invisibilidade do 
legendador/legendista profissional. Muitas pesquisas desenvolvidas na área de tradução 
tratam de investigar a formação e identidade dos tradutores, ressaltando sua posição 
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como um sujeito cultural e ideologicamente construído que age sobre o texto 
(BASSNETT & LEFEVERE, 1990; BASSNETT, 2011) fazendo escolhas (algumas 
conscientes outras nem tanto) no texto que produz. Assim, é interessante verificar como 
a formação e identidade desse fã-tradutor se constrói em relação ao texto sendo 
traduzido (MENDONÇA, 2012) e as marcas criativas que essa ação tradutória produz 
no texto final traduzido (NOUSS, 2011). Dentre as marcas mais visíveis da presença 
desses tradutores, nenhuma tem mais destaque do que as chamadas “assinaturas”, que 

permeiam as legendas e identificam os grupos que as produziram e disponibilizaram, 
dando visibilidade (VENUTI, 1986) aos grupos como um todo e aos legendadores de 
determinado episódio ou série. Além das marcas linguísticas encontradas nas legendas, 
outro aspecto interessante encontrado durante a realização da pesquisa foi a maneira 
como a internet e as comunidades virtuais de fãs apresentam-se não só como uma 
ferramenta tecnológica que possibilita distribuição e consumo dessas traduções e 
legendas, mas também ambiente de criação colaborativa dessas traduções, uma vez que 
a interação entre os fãs-legendadores e os fãs-consumidores é intensa e imediata, sendo 
bastante comum que esse últimos deixem comentários e sugestões que ajudam a 
melhorar a qualidade da legenda criada.  

 

Palavras-chave: Tradução audiovisual. Legendagem. Fansubbing. Fandom. 
Visibilidade.    
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RESUMO: Este trabalho se insere no campo da Tradução Audiovisual, mais 
especificamente, a legendagem nas diversas formas que esta alcança e a dublagem, 
problematizando o papel e a visibilidade do tradutor na tradução das legendas. Com o 
acesso fácil e rápido, os fãs não querem mais esperar dias, meses e até anos para verem 
suas séries favoritas na televisão, com a tecnologia e o conhecimento ao seu lado, agora 
é possível que eles criem legendas para suas séries favoritas antes delas irem para a TV 
e ganharem uma legenda “oficial”, assim surge o fansubbing, um grupo de fãs que 

legendam e distribuem gratuitamente legendas online. Esta modalidade ganhou força 
durante os anos de 1990, e hoje em dia, pode ser considerada a maior manifestação de 
tradução de fãs (DIAZ-CINTAS, J; SANCHES, P. 2006). Ainda não há muitos 
trabalhos acerca deste tema na área dos estudos da tradução, apesar desse tipo de 
legendagem ter se tornado muito presente em todo o mundo, não se tratando apenas de 
séries, mas de filmes, auxiliando também os fãs que não possuem o domínio da língua 
original do produto a terem acesso rápido e fácil a estes conteúdos audiovisuais 
traduzidos. Com a ascensão do fansubbing é impossível não pensar em como fica o 
mercado para os legendistas profissionais, e quais são as diferenças nesses dois tipos de 
legenda. Há também outra modalidade de tradução muito importante que merece ser 
estudada, a dublagem, pois esta irá diferir ainda em mais sentidos, já que suas técnicas 
são outras em relação à legendagem, levando a outro tipo de tradutor. Olhando para 
esses três tipos de tradução, veem-se três diferentes tradutores, três diferentes tarefas 
tradutórias, e assim, o papel do tradutor irá mudar em cada tarefa. Segundo Venuti 
(1986) o tradutor faz seu trabalho ser “invisível”, produzindo um efeito ilusório de 

transparência, que simultaneamente mascara o status de ilusão: o texto traduzido parece 
“natural”. Pensando nos três tipos de tradutores, fica nítido que o trabalho deles é 
invisível. Muitos “problemas” surgem quando se fala em legendagem e dublagem, e 

surgem ainda mais se tratando da legenda de fãs. Acredita-se, assim, que a escolha do 
tema é justificada por sua relevância em abordar não apenas questões teóricas dos 
estudos da tradução, mas também por tentar entender o processo envolvido nas três 
formas de tradução que se pretende estudar, descrevendo e analisando as estratégias e 
soluções utilizadas por cada tradutor, e o papel de cada tradutor em sua tarefa, e não 
apenas comparando os resultados finais. Pretende-se estudar a tradução audiovisual, 
focando na legendagem e também na dublagem e na acessibilidade e rapidez alcançadas 
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pelo fansubbing. Analisando as diferenças linguísticas, estruturais e estratégias 
utilizadas nas três formas de tradução deste seriado, não pensando em questões 
avaliativas, mas sim comparativas e procurando responder a algumas questões, como: 
Qual a visibilidade do tradutor nesses três tipos de tradução? Como fica o papel, a 
ideologia e a interpretação do tradutor em uma empresa (no caso da tradução oficial) e 
como um tradutor pode desempenhar este papel em um grupo de tradutores realizando 
um mesmo trabalho? (no caso do fansubbing onde a tradução é coletiva); existe o 
conceito de autoria dentro do fansubbing? Tradutor é autor? Através dessas respostas, 
pensar em alternativas para uma maior visibilidade do tradutor/legender. A metodologia 
de pesquisa é documental, de ordem qualitativa. A análise do corpus, que se constitui 
das falas e legendas de cenas dos episódios, selecionadas de acordo com as dificuldades 
de tradução que apresentam, do seriado How I Met Your Mother, será baseada em 
parâmetros técnicos (número de caracteres, linhas, etc), pensando sobre as perguntas 
norteadoras desta pesquisa; serão consideradas as estratégias de tradução e segmentação 
segundo critérios linguísticos e visuais também; após, uma análise descritiva e 
comparativa será realizada para a reflexão das principais diferenças entre os dois tipos 
de legenda (oficial e feita por fansubbing) e também sobre a questão da dublagem x 
legendagem. Como o presente trabalho ainda está em sua fase inicial de 
desenvolvimento, não há resultados, mas com base nessas análises, refletiremos sobre 
as questões apontadas nos objetivos, sobre acessibilidade, rapidez e qualidade das 
legendas feitas por fansubbing, o papel do tradutor como legendista, a autoria e 
interpretação por trás das legendas. 

 
Palavras-chave: Tradução audiovisual. Fansubbing. Legendagem. Dublagem. 

Tradutor.   
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REPENSAR A IMAGEM NA TRADUÇÃO 
 

Adriano Clayton da Silva85 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Viviane Veras 
Linguagem e Sociedade 

Tradução 
 

RESUMO: Esta pesquisa nasceu de reflexões feitas ainda no mestrado, realizado no 
Instituto de Estudos da Linguagem – IEL – da Unicamp, quando então eu pesquisava a 
influência da imagem sobre as decisões do tradutor de uma história em quadrinhos 
(HQ). Hoje já não tenho dúvidas de que essa influência existe – o que foi defendido e 
comprovado ao final do mestrado. Mas de tanto observar e pensar sobre os quadrinhos e 
a tradução, outra pergunta que surgiu foi: do ponto de vista da Linguagem, e pensando 
mais especificamente na Tradução, seriam as imagens – ou o que entendemos por 
imagens numa HQ – tipos de texto, assim como consideramos texto as palavras e outros 
elementos escritos “puramente” verbais? É com essa pergunta/objetivo em mente que 

sigo agora no doutorado, também no IEL, buscando defender que dentro de uma vinheta 
de HQ todos os elementos desenhados/escritos (ou digitalizados) são igualmente 
transmissores de sentidos e criadores de reações e sensações no leitor, desde que esse, 
como qualquer falante fluente de um idioma, esteja acostumado com a estrutura e as 
particularidades dos elementos dentro de uma vinheta de HQ, ou seja, com a língua dos 
quadrinhos em sua cultura. Assim, todo um quadrinho de uma HQ torna-se um 
parágrafo a ser devidamente lido. Tal ideia ainda é um tabu quando se fala de tradução 
de HQ: os tradutores se veem aprisionados nos poucos espaços permitidos ao seu 
trabalho (numa HQ, esse espaço está dentro dos balões ou nas legendas). Seguindo, 
porém, para outras áreas da comunicação – como a publicidade – já existe mais 
liberdade sobre a alteração das ditas imagens. Então a justificativa para este trabalho é 
demonstrar que essa liberdade também pode chegar aos quadrinhos, mesmo sendo estes 
considerados uma forma de literatura/arte, ou seja, mesmo tendo a HQ elementos 
considerados intocáveis ou intraduzíveis num primeiro momento, seja pelo direito 
autoral sobre a imagem, seja pela arte do traço, que repudiaria uma alteração causada 
por uma tradução de tal imagem. É claro que essa nova liberdade não obriga o tradutor a 
saber desenhar ou a ser um artista gráfico, mas pode lhe dar o poder de trabalhar junto 
com outros profissionais a fim de melhor cumprir seu papel de atravessador de sentidos 
entre línguas/culturas. Para isso, busco desconstruir conceitos como letra, palavra, 
desenho, literatura, tradução, quadrinhos, entre outros. Logo, a metodologia utilizada é 
qualitativa, documental e interpretativa demandando muita pesquisa bibliográfica e 
dependendo da sensibilidade do ora pesquisador. Fundamenta este trabalho 
essencialmente a noção de paratradução (Yuste Frías, 2011), que defende e explora a 
tradução dos paratextos (no caso de um livro seriam a capa e suas imagens, o prefácio, 
as notas de rodapé e até os pôsteres e outros elementos publicitários encontrados numa 
livraria). Também é explorada a noção de multimodalidade (Kress & Van Leeuwen, 
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2001), em que uma mensagem (seja ela composta de palavras, imagens e até de cheiros) 
é transmitida por diversos modos distintos mas igualmente eficazes. A terceira grande 
teoria que fundamenta o trabalho é a dos planos semióticos “de expressão” e “de 

conteúdo” (defendida por seguidores da teoria de Hjelmslev (1968)), sendo ambos os 
planos inseparáveis e igualmente necessários para explicar como uma mensagem (um 
enunciado, uma imagem, uma palavra...) transmite algo a alguém. Também esta 
pesquisa usa fundamentos da Linguística, da Linguística Aplicada e dos estudos em 
Tradução: um objeto tão complexo como a HQ precisa ser pensada por várias teorias, e 
isso só pode ser alcançado dentro da Linguística Aplicada. Como resultado parcial, 
posso perceber que as noções até então estratificadas de palavra e imagem não 
necessariamente o são, ou seja, palavras são imagens e imagens são palavras. A suposta 
diferença entre essas duas coisas existe essencialmente no trato das sociedades com tais 
signos. E na atualidade, soluções já vêm sendo pensadas para que se possam traduzir 
imagens em palavras, palavras em imagens e imagens em outras imagens, o que 
promete trazer mais poder de decisão ao tradutor nas diversas partes de um texto, 
mesmo que esse texto já não se componha apenas de tradicionais palavras. 
 
Palavras-chave: Tradução Intersemiótica. História em Quadrinhos. Linguística 
Aplicada. 
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TRADUÇÃO E RENÚNCIAS - DIVINA COMMEDIA EM 
PORTUGUÊS 

 
                                                         Eliane Aparecida Zucculin Nucci86 
                                                      Universidade Estadual de Campinas 

                                              Profa. Dra. Maria Viviane do Amaral Veras  
                                                                          Linguagem e Sociedade 

              Tradução 
 
RESUMO: Este trabalho se propõe a comparar traduções da Commedia para o 
Português do Canto XXV do Inferno, de: Machado de Assis, José Pedro Xavier 
Pinheiro, Dante Milano, João Trentino Ziller,  Cristiano Martins, Hernâni Donato,  Ítalo 
Eugenio Mauro e Jorge Wanderley, e do Canto I do Inferno, recriado por Augusto de 
Campos. Atentando-se principalmente às teorias de Walter Benjamin expostas no artigo 
“A tarefa do Tradutor”, e levando-se em conta que a palavra “tarefa” pode ser entendida 

também como “renúncia”,  pode-se supor que qualquer tradução estará sempre eivada 
de renúncias, e em um trabalho como o exigido pela Commedia, isso poderá suceder 
não apenas em função do tempo transcorrido desde seu aparecimento, mas, 
principalmente, por tudo que a obra e seu autor representam para a cultura ocidental. 
Pode-se questionar o porquê de comparar não somente as traduções completas editadas 
no Brasil, mas também as de autores que traduziram apenas alguns Cantos: estudadas 
somente aquelas, seria perdido o ensejo de apreciar a grande tradução de Machado de 
Assis, que traduziu um único Canto, justamente o XXV. Já o poeta Dante Milano trouxe 
para o Português três Cantos, parcimônia refletida em sua obra. Seguindo o mesmo 
raciocínio, deveria ser esquecido ainda Augusto de Campos, perdendo-se a 
oportunidade de discutir a “transcriação”. No caso de Campos, que traduziu outros 

Cantos do Inferno que não o XXV, foi necessário fazer um ajuste, e o estudo recaiu 
sobre a tradução do Canto I, que explora largamente as opções transcriativas do 
tradutor. Seguindo as diretrizes de “A tarefa do tradutor” (Benjamin, 2008) este trabalho 
pretende analisar algumas das sucessivas traduções da Commedia para o português, em 
sua adequação e pertencimento ao momento em que foram realizadas, assim como a sua 
sobrevivência. Por outro lado, ainda que muitas vezes o tradutor sequer se reporte a uma 
teoria da tradução, acredita-se que de alguma forma exista sempre uma teoria implícita 
ou um projeto tradutório que sirva de guia a cada tradução, e esse é um dos pontos que 
se pretende pesquisar. Dentro desse enfoque de pesquisa serão referidos escritos de 
Roman Jakobson (1973), (2001); George Steiner (1998); Henri Meschonnic (1970); 
Paulo Rónai (1981), (1987); Rosemary Arrojo (1993); Mário Laranjeira (2003); José 
Paulo Paes (1990); Paulo Henriques Britto (2012). Como o contraponto das traduções 
anteriores é a tradução do Canto I do Inferno, por Augusto de Campos (2003), 
acrescenta-se a este referencial teórico Haroldo de Campos (1998), (2013), e  Lawrence 
Venuti (1995). Este trabalho estará embasado ainda em Antoine Berman (2002)  e 
(2007). Serão utilizados os seguintes materiais de pesquisa: apresentação dos tradutores, 
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situando-os dentro do contexto literário e diacrônico; apresentação e discussão das 
traduções do Canto XXV pelos autores citados; comentário à tradução do Canto I do 
Inferno realizada por Augusto de Campos, como contraponto às traduções anteriores.  
Serão seguidos  como metodologia: leitura de textos acadêmicos para a elaboração da 
Fundamentação Teórica; pesquisa e leitura de paratextos: artigos e notícias em jornais e 
revistas, e artigos, resenhas, críticas e discussões em blogs da internet; comparação das 
traduções: Inferno - Canto XXV: iniciamos com Xavier Pinheiro, segunda tradução 
brasileira; já a tradução de João Trentino Ziller, editada em 1953, mostra também as 
características da época; a tradução da Commedia apresenta-se sempre relacionada com 
a tradução poética, normalmente acompanhando decassílabos e terzine dantesche do 
original; Hernâni Donato, no entanto, realizou tradução em prosa, em 1965, e suas 
várias edições demonstram existir público interessado em conhecer os escritos de Dante 
em todas as formas; entre os cantos do Inferno que traduziu, Dante Milano incluiu o 
XXV, e essa tradução, segundo a crítica em geral, aproxima-se daquela de Machado de 
Assis;   Cristiano Martins, em 1975, segue os parâmetros das traduções tradicionais;  
Ítalo Eugenio Mauro traduziu as estrofes de Dante pondo face a face original e tradução; 
temos a seguir a tradução de Jorge Wanderley, de 2004,  editada cinco anos após a 
morte do poeta e tradutor. Embora feitas todas por escritores eruditos com grande 
habilidade no manejo da língua portuguesa, são mais facilmente legíveis nos dia de hoje 
as traduções que contemplam a linguagem comum. Inferno -  Canto I – Augusto de 
Campos: na ausência da tradução do Canto XXV, objeto de nosso estudo, será utilizado 
um fragmento da tradução do Canto I do Inferno: todas as traduções anteriores são 
pautadas por certo convencionalismo, e este sistema de traduzir vem sendo acatado 
pelos mais experientes e renomados tradutores; na tradução que Augusto de Campos fez 
de alguns cantos do Inferno constata-se um desapego ao tradicionalismo. Este é um 
trabalho em curso: neste momento ainda não existe ponto de chegada nem são possíveis 
considerações finais. 
 
Palavras-chave: Tradução. Poesia. Comparação. Teoria. Renúncia. 
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TRADUÇÃO LITERÁRIA: SOBRE O “OLHAR” EM DOM 
CASMURRO TRADUZIDO PARA O ESPANHOL 

 
Juliana Aparecida Gimenes87 

Universidade Estadual de Campinas 
Profa..Dra.. Maria Viviane do Amaral Veras 

Linguagem e Sociedade 
Tradução 

 
RESUMO: Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre tradução literária a partir de 
duas traduções comentadas da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, para o 
espanhol. A primeira tradução, de Pablo del Barco, foi publicada em 1991 por Cátedra 
Madrid, e a segunda, de Nicolás Extremera Tapía, em 2008, pela Fundação Alexandre 
de Gusmão. Os objetivos principais da pesquisa concentram-se na tradução literária 
como processo de intercâmbio cultural e, no caso específico de Dom Casmurro, na 
observação e análise das traduções metafóricas envolvendo o núcleo sintático “olhos”. 

Tal estudo justifica-se pelo fato de o autor fazer um uso peculiar da língua escrita com 
resultados estético-literários altamente criativos, podendo, às vezes, constituir 
dificuldades para o tradutor. A construção metafórica “olhos de ressaca” é de extrema 

importância para o desenrolar do enredo e já se tornou objeto de estudos tanto na Teoria 
Literária como nos Estudos de Tradução. Fundamentam este trabalho as concepções de 
tradução literária de Lefevere (2007) e Venuti (1998), as leituras de Dom Casmurro 
feitas por Caldwell (2002), Gledson (1991) e as metáforas machadianas de Castro 
(1977). Em sua obra, Machado de Assis deu destaque aos “olhos”, que vão se 

traduzindo, passando de claros a turvos, de clichês como “espelhos” e “janelas da 
alma”, até se tornarem astuciosos, enganadores. O leitor é atraído não só pelos olhos 
físicos, mas também pelo que está oculto nesses olhos que, em vários momentos 
ganham atributos que fazem deles quase personagens independentes, isto é, passam a 
agir com tanta força vital que podem ser mais expressivos que o próprio indivíduo. 
Além disso, os olhos tornam-se também o meio de comunicação de vários personagens, 
podendo chegar a “dizer” coisas que contradizem as palavras proferidas ou as que foram 

silenciadas. Um exemplo é a descrição de prima Justina no capítulo XXII, “Sensações 
alheias” – nas palavras de Bentinho: “Só então senti que os olhos de prima Justina, 

quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício 
de todos os sentidos”. Esses mesmos “olhos curiosos”, como diria o narrador em outra 

passagem, são impedidos, no futuro, de ver o filho Ezequiel adulto e, talvez, de 
confirmar ou refutar a semelhança dele com o amigo morto. Nas duas traduções 
percebemos que houve a manutenção tanto do ritmo como da estranheza: “palparme, 
oírme, olerme, saborearme”. Essa mesma prima Justina é responsável, no capítulo 

LXXXI, “Uma palavra”, por insinuar que Capitu estaria de namoro com outros rapazes 
e, assim, incendiar o sentimento de ciúmes do jovem Bentinho a ponto de este desejar 
matá-la: “mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo (...) um 
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mover deles faria parar ou cair um inimigo (...) os mesmos olhos matadores seriam 
olhos piedosos (...)”. Na tradução de del Barco lemos “pero la mirada que le eché, si 
pudiera matar, lo hubiera suplido todo (...) un movimiento suyo haría parar o caer a un 
enemigo (…) los mismos ojos matados serían ojos piadosos (…)”. Percebemos que o 
narrador apenas “lança os olhos para prima”. Em contraste, temos uma cena muito mais 
violenta na tradução de Tapía, pois aqui lemos “pero los ojos que le clavé, si hubieran 
podido matar, lo habrían suplido todo (…) un movimiento suyo le haría pararse o caerse 

a un enemigo (…) los mismos ojos matadores serían ojos piadosos (…)” e a imagem 
que se constrói é de fúria, na qual os olhos têm a força para “perfurar” a prima ou 

“cravar-lhe algo a golpes”, a fim de machucá-la. Da mesma forma, os olhos de Capitu 
ganham expressividade ambígua e quase sobrenatural, porém tal atribuição vai 
transformando-se de acordo com a transformação dos sentimentos de Bentinho/Bento 
Santiago/Casmurro. A primeira caracterização dos olhos de Capitu ocorre através da 
fala de José Dias ao adolescente: “Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana 

oblíqua e dissimulada”. Em seguida, temos nova atribuição aos olhos de Capitu, quando 

Bento Santiago, já adulto, pensa: “Olhos de ressaca? Vá, de ressaca”, exprimindo a 

ideia de que aqui a metáfora é uma inspiração das musas, ou seja, novamente é a voz de 
uma terceira pessoa que põe as palavras em sua pena. Em del Barco lemos “¿Ojos de 
resaca? Sí, de resaca” e em Tapía, “¿Ojos de resaca? Eso, de resaca”. Em espanhol, a 

dúvida com relação à precisão da metáfora se perde, pois há uma espécie de 
concordância com a musa: “Sim”, “Isso”. O narrador, então, passa a usar a metáfora em 

vários outros momentos, como no capítulo XLIII, “Você tem medo?”, quando afirma 

que “os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer (...) sem que os olhos de 
ressaca de Capitu deixassem de crescer para mim (...)”. Chegando até o capítulo 

CXXXII, “O debuxo e o colorido”, quando Bentinho assume as feições de Casmurro e 

relembra os “olhos ressaca” fixos no amigo morto pela ressaca do mar.  
 
Palavras-chave: Metáfora. Olhos de ressaca. Dom Casmurro. Tradução. Espanhol. 
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3.1. Teoria e História Literárias 
 
 
 
 

3.1.1. Crítica Literária 
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A CONSTRUÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA NAS TRADUÇÕES DOS 
POEMAS DE GUILLAUME APOLLINAIRE 
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Profa. Dra. Cristina Henrique da Costa 

Teoria e História Literárias  
Crítica Literária 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o processo tradutório de 17 
poemas do livro Alcools (1913), de Guillaume Apollinaire, a fim de verificar de que 
maneira os tradutores conservaram os principais traços que caracterizam a lírica 
apollinairiana, orientada por sua herança simbolista e precursora do surrealismo. 
Guillaume Apollinaire é um marco na literatura do século XX e fonte para o 
entendimento da literatura moderna. Nascido em Roma, em 1880, o escritor muda-se 
para Paris em 1899, onde conhece o pintor espanhol Pablo Picasso, o escritor italiano 
Fillipo Marinetti, entre outros que fizeram parte dos movimentos de vanguarda. No 
coração dos debates que agitam poetas e pintores, Apollinaire torna-se um mentor 
desses movimentos, por ele denominados Esprit nouveau. Em 1913, ele publica a obra 
Méditations esthétiques. Les peintres cubistes. Nesta obra, o escritor reúne vários 
escritos sobre arte, elaborados em diferentes momentos de sua vida, a partir dos quais se 
pode depreender suas posições estéticas. Nesse mesmo ano, é publicada a primeira 
coletânea de poemas, Alcools. Assim como Les peintres cubistes, Alcools é a 
justaposição de escritos de um longo período89, o que torna pertinente uma leitura 
aproximativa entre ambas as obras. Não obstante a modernidade de sua obra, Guillaume 
Apollinaire não vira as costas para o passado, criando uma poesia mesclada de 
elementos de influências simbolistas e modernas. Em alguns poemas, verifica-se a 
ausência de pontuação, versos livres, vocábulos simples para exaltar a vida da cidade 
moderna etc. Em outros, há versos metrificados e rimados, nos quais o autor canta o 
amor pela mulher amada que partiu, faz uso de mitos e lendas antigas, além de criar 
novas lendas. Hugo Friedrich, em Estrutura da lírica moderna (1991), discorrendo 
sobre a “dupla relação para com a modernidade e a herança literária”, ressalta que 

“Apollinaire amalgama o mundo extremamente real da máquina com as imagens de 
sonho e do absurdo. A máquina torna-se mágica.” (1991, p.165). O estudioso ainda 

afirma que a lírica europeia do século XX é caracterizada por uma obscuridade 
proposital que fascina o leitor e ao mesmo tempo o desconcerta. Esse sentimento 
contraditório, chamado “dissonância”, que tende à inquietude do leitor, exprime-se a 
partir de tensões formais e de conteúdo. Verifica-se, nos poemas de Apollinaire, 
combinações de palavras que criam significações insólitas, a justaposição de imagens e 
de sons que resultam em efeitos surpresa que chocam o leitor e o desestabilizam. O 
autor faz uso, ainda, de palavras antigas, introduz palavras estrangeiras e raras, utiliza 
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algumas técnicas como o recorte de versos ou estrofes de poemas inéditos ou 
inacabados para utilização dessas partes em novos poemas, além da divisão de um 
poema em duas partes para criar dois poemas distintos. Levando em consideração todos 
esses aspectos da poesia apollinairiana, acredita-se que seja importante a análise de duas 
traduções dos poemas de Alcools, para verificar como essas características são mantidas 
na construção da significância das versões apresentadas aos leitores brasileiros. A 
primeira versão a ser analisada consta da coletânea Escritos de Apollinaire (1984), 
selecionada, anotada e traduzida por Paulo Hecker Filho90. A segunda, bem mais 
recente, é a primeira tradução integral de Alcools para o português. Realizada por Mário 
Laranjeira, essa edição foi lançada em 2013, ano de comemoração do centenário de 
lançamento de Alcools na França. Os poemas a serem analisados serão: “Zone”, “Le 

pont Mirabeau”, “La chanson du mal-aimé”, “Marizibill”, “Le voyageur”, “Marie”, “La 

blanche neige”, “Poème lu au mariage d’André Salmon”, “L’adieu”, Automne”, “Nuit 

rhénane”, “Les cloches”, “Signe”, “Un soir”, “Les fiançailles”, “A la Santé” e “Cors de 

chasse”. Tendo em vista a diferença de quase 30 anos da publicação de cada uma dessas 

traduções, acredita-se ser relevante analisá-las a fim de constatar a diferente visão de 
cada tradutor com relação à poesia apollinairiana, levando em consideração as 
influências teóricas que esses tradutores podem ter recebido nos dois diferentes 
momentos. Para isso, as obras de Henri Meschonnic e Paul Ricoeur, sobre tradução, 
exercerão um papel fundamental.   
 
 
Palavras-chave: Guillaume Apollinaire. Poesia. Tradução. Simbolismo. Surrealismo.   
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RESUMO: A expressão “Moça Caetana” foi empregada por Ariano Suassuna em o 

Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta como efabulação 
da morte, que no sertão nordestino é a Caetana e que, no mito cariri engendrado na obra, 
é moça ou onça, de acordo com a forma como se manifeste. O romance, um verdadeiro 
labirinto narrativo e simbólico – porém de grande equílibrio interno –, é inacabado, a 
primeira parte de uma trilogia (cada uma delas seria composta de 5 livros) que abarcaria 
toda sua produção: teatro, poesia, romance, ensaios e artes plásticas e que, ao final, seria 
intitulada Ilumiara, um neologismo criado pelo autor representando não o ajuntamento 
de toda sua produção artística, e sim o resultado da fusão desta. Em entrevista aos 
Cadernos de Literatura Brasileira, do Instituto Moreira Sales, Suassuna explica que a 
gênese d’A Pedra do Reino se relaciona diretamente com a memória de seu pai, 
assassinado em decorrência da situação política vivida pelo estado da Paraíba na década 
de 1930. Seu objetivo era escrever, já em 1950, uma biografia que se chamaria Vida do 
presidente Suassuna, cavaleiro sertanejo. A carga de sofrimento lhe fora onerosa e a 
escrita não se realizou. Não obtendo sucesso na primeira empreitada, tentou um poema 
longo que se chamaria “Cantar do potro castanho”, em 1954, também não conseguindo. 

Em 1958 começou a tomar notas para a escrita do romance, entretanto este somente iria 
a público em 1971, pela editora José Olympio. Ainda nessa entrevista, quando inquerido 
se a Pedra seria uma espécie de vingança pelo asssínio de seu pai, Suassuna afirmou 
que ao invés disso, tratava-se de uma tentativa de recuperação, uma forma de se erguer 
um monumento ao pai. Mediante aparato teórico cunhado por Suzi Frankl Sperber, a 
Pulsão de Ficção, o objetivo deste estudo foi analisar as linhas de organização do real 
efabulado na obra como sertão castanho, como “sertão mundo”, no qual o campo 

ficcional exercitaria associações e intelecção em imaginário e simbolizações numa 
resistência à Morte (termo aqui empregado na acepção de entidade), como ativa decisão 
de renunciar a vingança. Segundo Sperber, duas são as formas basilares de organização 
desse impulso de ficcionalização, o conto de fadas (relacionado à positividade e à vida) 
e o mito (relacionado à negatividade, à pulsão de morte). Nesses termos, tornou-se-me 
clara a compreensão de como uma pulsão de morte impulsionou uma necessidade de 
efabulação, que se concretizou em O Romance da Pedra do Reino e que denominei de 
mito cariri nos resultados parciais de minha pesquisa (nesta fase, de cunho 
bibliográfica), cuja essência se erige através de um único ponto de vista, o da oncidade, 
visto que o autor busca tecer um mito de criação como matéria literária, uma 
cosmogonia Cariri na qual a figura da Onça/Moça Caetana é partícipe e testemunha da 
raça de semideuses do sertão, abarcando nesse repositório simbólico todas as 
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manifestações que lhes são ulteriores na narrativa. A metamorfose de Caetana em onça 
e em moça não se dá por mudança de forma moral, mas física e simbólica, pois 
oncidade e humanidade, perspectivamente, são-lhe a mesma natureza. Dá-se uma 
transformação de corporalidade numa diferença de corpos, porém não de alma. A 
acepção que aqui se adota de corpo não é reducionista a seus elementos mórficos, 
todavia aos caracteres que lhe são imanentes como potencialidade de alma, assumindo-
se pontos de vista pela especificidade de corpos (o que é habito, o que é natureza de 
cada ser). Pela oncidade é que a Ilumiara, mesmo não tendo sido completada, conseguiu 
vencer a cruel Caetana (representando simbolicamente a dor da perda e da finitude) pela 
ação de memória revivificada em ficção contra o esquecimento. 
 
Palavras-chave: Ariano Suassuna. Pulsão de Ficção. Mito Cariri. Oncidade. Ilumiara. 
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RESUMO: A sátira é um gênero recorrente em vários períodos da literatura portuguesa, 
desde suas primeiras manifestações medievais, nas cantigas de escárnio e maldizer, até a 
produção moderna do século XX, constituindo-se uma constante da identidade cultural 
lusitana. Embora seja um gênero que remonta à Antiguidade, a partir de Manuel M. 
Barbosa du Bocage ela pode ser associada a algumas características da literatura 
moderna, tais como a rejeição de valores típicos da burguesia e a necessidade de superar 
a estética vigente. O eixo estruturador neste trabalho é a própria sátira, à medida que a 
crítica irônica e paródica do poeta se volta contra tudo àquilo que está fossilizado na 
sociedade e na arte, constitui uma forma eficaz de modernização dos costumes e dos 
valores estéticos. Pode-se dizer que a sátira insere Bocage numa relevante tradição de 
modernização literária. Este autor torna-se moderno pelo uso da sátira em críticas à 
monarquia, ao próprio movimento árcade e à religião, fazendo-se único em seu tempo. 
A importância da sátira na literatura portuguesa e seu caráter moderno engendraram os 
motivos que incentivaram a realização deste trabalho. Assim, propõe-se uma análise dos 
poemas de Bocage (1765-1805), possibilitando um estudo da poesia satírica em um 
momento histórico importante para a sociedade portuguesa: a modificação da estrutura 
da cultura portuguesa idealizada por Verney. Almeja-se focalizar o conjunto da sátira de 
Bocage, dando especial atenção à poesia satírica de temática religiosa, além de 
aprofundar a pesquisa sobre a fortuna crítica do poeta escolhido e a fundamentação 
teórica acerca da sátira e religião. Este estudo é fundamentado, qualitativamente, na 
análise dos poemas, na leitura crítica e fichamento da bibliografia do trabalho, da qual 
constam títulos relativos à sátira, à religião, ao arcadismo, à fortuna crítica do poeta e 
análise de poesia. Analisando o livro Poesias eróticas, burlescas e satíricas (1969), 
verificou-se que Bocage se utiliza de recursos formais e estilísticos da poesia para 
compor sua sátira. Em todas as poesias satíricas presentes em tal obra notou-se a 
existência de várias formas clássicas da poesia, como canto, epístolas e sonetos. 
Percebeu-se, também, o uso de rimas e metrificação para conferir musicalidade ao 
poema bem como o uso de alguns recursos da linguagem, como anástrofe, para tornar a 
leitura do poema mais rebuscada. Observou-se que o alvo da sátira bocageana era 
diversificado, abrangendo desde assuntos sociais, passando por uma crítica à religião, 
até a reflexão sobre a literatura e os preceitos árcades. No soneto XXVI, notou-se uma 
crítica voraz à Igreja Católica e seus inúmeros conventos, abordando também assuntos 
sociais como a segurança e formação da guarda do país. O eu poético mostra ao “bom 

Monarca” (1969, p. 111) que se ele quiser ter bons soldados basta convocar os frades 
para o serem, explicitando que os conventos estão entulhados de homens “com 
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vocação”, e criticando a cultura de que pelo menos algum homem da família deveria ser 

padre. Com isso, Bocage critica a função de tantos conventos e tantos padres, bem como 
a hipocrisia do rei por sustentar toda essa Igreja e a hipocrisia da Igreja por pregar uma 
coisa como, por exemplo, a humildade, e seguir outra. Como resultado parcial, destaca-
se que há uma significativa ausência de estudos críticos tanto em relação à obra satírica 
de Bocage. Percebeu-se, no momento da pesquisa bibliográfica, para levantamento da 
fundamentação teórica e crítica deste trabalho, que a crítica literária direcionou e, 
aparentemente ainda direciona seu foco somente para a lírica bocageana, deixando de 
lado toda a sátira produzida pelo escritor árcade. Sátira esta que Bocage se utiliza para 
empreenderem uma crítica, ora sutil ora voraz, à sociedade portuguesa. A partir desta 
constatação, foi possível atentar para alguns pontos relacionados à produção satírica de 
Bocage que talvez expliquem a sua desvalorização, quando comparada à obra lírica: o 
fato de ser a sátira bocageana muito influenciada pelos acontecimentos e pelo contexto 
histórico da época, somado ao fato do autor fazer uso de uma linguagem mais 
referencial e popular, com muitas referências ao baixo corpo, bem como o fato de 
assimilar grande quantidade de improvisos, o que possivelmente tenha gerado uma 
espécie de censura que se perpetuou ao longo dos séculos. Alcir Pécora diz que a crítica, 
tanto brasileira quanto portuguesa, tem se ocupado pouco de Bocage, talvez pela 
complexidade de se lidar com um poeta em que são percebidos “os valores gongóricos, 

árcades, neoclássicos, iluministas, rococós e pré-românticos aparecem todos, ao mesmo 
tempo, diluídos e misturados.” (PÉCORA, A. 2001, p. 205). Enfim, concluiu-se pela 
pesquisa previamente realizada que é necessário dar uma atenção especial não somente 
ao contexto histórico-social em que a obra estudada neste trabalho foi produzida, mas 
também ao contexto histórico-social que envolve a produção da crítica literária sobre 
essa obra, motivo pelo qual este estudo propõe uma revisão inicial da fortuna crítica do 
poeta. 
 
Palavras-chave: Bocage. Arcadismo. Poesia portuguesa. Sátira. Religião. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar a obra “Notas para uma possível A 

casa de farinha” (2013), um manuscrito em fac-símile que revela a minuciosa pesquisa 
de João Cabral de Melo Neto para escrever o projeto de um livro sobre a casa de 
farinha. Inês Cabral, ao organizar este manuscrito (escrito de 1966 até 1985), escolheu 
uma ordem e o dividiu em três partes. A primeira, se refere à construção da psicologia-
ideologia dos personagens – raladoras, raspadoras, carregadores, prensador, quebrador, 
coronel e Dr. Sudene -, relacionada ao trabalho que cada um realiza; aos subtemas; às 
hipóteses de escrita; ao cenário. Na segunda, o poeta é, antes de tudo, um leitor de texto 
e insere em seu manuscrito citações de Karl Jaspers; James Joyce; Rainer Maria Rilke; 
personagem Godot da peça teatral de Samuel Becket, “Esperando Godot”; texto 

informativo sobre a Sudene; notas do livro “Terra do Sol” de Gustavo Barroso, citado 

por Oswaldo Lamartine de Faria; notas sobre a fábrica de farinha purificável de Pumaty; 
o livro “Lavoura caiçara” de Carlos Borges Schmidt; Pierre-Aimé Touchard; Paul 
Éluard. Na terceira, João Cabral continua a projetar suas ideias no papel e avança na 
escrita de diálogos e arautos. As páginas deste manuscrito apresentam poucas datas, o 
que dificulta o processo de organização das fases de escrita e exige um olhar analítico e 
interpretativo para reconstituir uma ordem mais próxima possível do pensamento 
criativo do poeta. Por este motivo, o processo de transcrição e organização do 
manuscrito realizado por Inês Cabral implicou em uma escolha que contemplou separar 
os esboços, as citações e a escrita inicial. No entanto, esta separação não traça o 
percurso da gênese textual. Por exemplo, “Notas sobre a fábrica de farinha purificável 

da Pumaty”94, (27º manuscrito95
), “Notas (dadas por Tulio)” (28º), “O impacto da 

Sudene” (25º) e a citação do livro “Conservação de alimentos nos sertões de Seridó” de 

Oswaldo Lamartine de Faria deveriam ser, nesta ordem apresentada, os primeiros 
manuscritos a compor o livro, porque fazem parte da pesquisa de João Cabral para 
iniciar a escrita sobre a casa de farinha, além de apresentarem uma relação do poeta com 
o mundo que o envolve, por se tratar de formas de retenção de dados unidos à forma 
estética que o poeta, enquanto criador, pretendia dar a sua obra. No estudo deste livro, 
busca-se compreender o processo criativo de João Cabral, fazer uma análise crítica da 
organização deste dossiê e reorganizá-lo na tentativa de relacionar os rascunhos e as 
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citações, ou seja, seguir o percurso de dúvidas, ajustes, leituras, esboços e escrita, tendo 
como suporte teórico a crítica genética, sem deixar de refletir as questões estéticas e 
literárias da obra. A utilização desta teoria se justifica por ela contribuir para o 
desvendamento das marcas e pistas do processo da mente do artista e da literatura como 
um fazer, como movimento. Na ausência do livro acabado, a pesquisa se propõe a 
comparar o livro em estudo com as obras “Morte e vida Severina” (1956), “Dois 

Parlamentos” (1961) - citados no manuscrito -, “O cão sem plumas” (1950), “O rio” 

(1953) e “O auto do frade” (1982) – da mesma estirpe do livro em questão -; focar na 
estrutura teatral, porque é a que apresenta mais referências, são três páginas com notas 
do livro “L’amateur de Théatre” de Pierre-Aimé Touchard. Além disso, as citações 
presentes neste manuscrito são bastante significativas, o que permite pensar nas 
contribuições destas leituras para a escrita deste projeto, uma vez que permite enxergar 
os discursos distintos e os discursos próprios de João Cabral, diferenciando a escrita 
inventiva da escrita informativa antes de se fundirem em obra. A leitura do manuscrito 
“Notas para uma possível A casa de farinha” se justifica, porque este material serve 

como testemunha de uma dinâmica criadora, além de contribuir para a ideia de que o 
trabalho de arte exige do autor uma forma legível, quase palpável de seu pensamento, 
contrária a ideia de inspiração, perceptível nesta obra por meio da inserção de notas de 
dúvidas, observações e reescritas. Além disso, o livro não retrata somente o processo 
criativo cabralino, como também revela a crítica do poeta aos personagens que não têm 
consciência do problema social que os afeta. O debate das raladoras versus raspadoras 
mostra esta consciência infantil em um duelo pessimismo versus otimismo. Neste 
sentido, a imaginação é vista como instrumento de elaboração da realidade por se tratar 
da relação visual/ imaginativa do poeta com o mundo. Para esta questão imaginativa do 
ato criador, faz-se necessário a leitura de Gaston Bachelard. 
 
Palavras-chave: João Cabral de Melo Neto. Genética textual. Criação poética. 
Imaginação.  
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RESUMO: Coube a diversos críticos a tarefa de analisar o importante papel da 
intertextualidade na poesia de Ana Cristina Cesar. Exemplo relevante dessa crítica é a 
discussão travada por Maria Lúcia de Barros Camargo no capítulo Vampiragens, em 
Atrás dos Olhos Pardos, 2003. O gesto intertextual do processo criativo da poeta, 
denominado por Camargo de vampirização, implica não apenas a apropriação de 
palavras alheias, mas a transformação do objeto apropriado, aproximando o leitor de seu 
modo particular de ler a tradição, e com isso, transformá-la. A presente pesquisa tem 
por objetivo a investigação desse processo da escrita intertextual de Ana Cristina Cesar, 
especificamente na sua relação com autores de língua inglesa. Para isso serão discutidos 
principalmente poemas da edição póstuma Inéditos e Dispersos, de 1985, em especial o 
recorte de textos entre 1979 e 1982. A produção poética da autora foi fortemente 
marcada pela sua estadia na Inglaterra, período no qual obteve seu Masters em Tradução 
Literária. Sua relação com a obra de autores anglófonos como Katherine Mansfield, 
James Joyce, Emily Dickinson se aprofunda nesse período e determina aspectos 
importantes de sua escrita. A poesia de Ana Cristina se caracteriza pela presença de 
diferentes gestos de aproximação com a tradição literária: tradução, leitura, e crítica se 
costuram ao tecido da sua escrita, sendo impossível pensar a Ana Cristina poeta sem 
pensar a tradutora e, especialmente, a leitora. Ao se aproximar do texto da poeta carioca 
percebemos referências e diálogo com uma quantidade tamanha de textos que o jogo 
enigmático não pode seguir por muito tempo sem que o leitor se perca. A lista é imensa, 
e a enumeração investigativa sedutora, porém infrutífera: moeda falsa. Interessa então 
propor uma leitura que trace caminhos nesse labirinto de referências. A partir da 
hipótese de que a questão da literatura feminina (importante para Ana Cristina Cesar, 
que publica três textos críticos a respeito dessa discussão, sem conseguir dar conta do 
difícil impasse da constituição negativa feminina, especificamente na literatura) pudesse 
representar uma pista para esse caminho, passa-se a perceber a importância dessa 
discussão nos gestos intertextuais da autora. Sua forma de ler autores da tradição e 
retomá-los lança luz sobre a problemática da alteridade constitutiva, o que nos aponta a 
construção de um modo de ler particular da posição da mulher. Com o aparato teórico 
da teoria feminista (em especial autoras como Luce Irigaray e Simone de Beauvoir), 
além do diálogo entre feminismo e crítica literária, travado por autoras como Sandra M. 
Gilbert e Susan Gubar em The Madwoman in the Attic, e, é claro, a fortuna crítica da 
poeta, o impasse gerado na leitura de Ana Cristina pela profusão de diálogos com a 
tradição literária é colocado diante de outro impasse: a constituição problemática da 
identidade feminina. A presente pesquisa busca então elaborar, a partir do diálogo entre 
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tais problemas de leitura, propostas de saídas literárias e criativas. Trata-se de encontrar 
justamente na problemática do feminino na literatura um caminho para a leitura da 
intertextualidade, e vice versa: entender as referências e diálogos com a tradição em 
Ana Cristina como chave de leitura para o impasse do feminino. Numa proposta de 
leitura do poema “Ulysses”, por exemplo, vemos uma reconfiguração de trechos da obra 
de James Joyce, versificados e recontextualizados de modo a criar um discurso que pode 
ser associado à ideia de "mímese criativa", de Luce Irigaray, na busca de um lugar para 
o discurso feminino que critica e excede as prescrições teóricas do logos masculino. O 
poema representa uma inserção da autora enquanto leitora da obra canônica de Joyce, 
numa atitude de desafio ao discurso hegemônico estabelecido, inserindo-se em meio às 
palavras do autor num diálogo poético criado imaginativamente. As camadas de leitura 
e escrita no poema remontam, de leitor em leitor, até Homero, lido, mesmo que não 
literalmente, por todos os escritores da tradição ocidental desde então. O poema é um 
diálogo com o cânone literário masculino, e as escolhas específicas de tradução, 
repetições e recontextualização das palavras de Joyce permitem abertura para que se 
criem novos significados, que lançam luz sobre a situação feminina em diálogo com 
uma tradição, em relação à qual sua posição ainda é marginal. Outros diálogos serão 
importantes, por um lado com figuras desse cânone masculino como T. S. Eliot e Walt 
Whitman, que permitem leituras bastante heterogêneas, por outro com autoras como 
Emily Dickinson e Katherine Mansfield, que marcam a escrita de Ana Cristina, por 
exemplo no uso dos travessões Dickinsonianos, ou presença constante do termo bliss 
(título de conto de Mansfield traduzido pela poeta). Assim propomos uma leitura de 
Ana Cristina Cesar como poeta que apresenta, retomando e reelaborando vozes da 
tradição, um modo particular de ler e escrever que abre espaço para a discussão da 
mulher no campo da literatura.  
 
Palavras-chave: Intertextualidade. Leitura. Mulher. Tradição Literária. 
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RESUMO: Durante toda a sua trajetória na carreira literária, Machado de Assis ocupou-
se, também, da colaboração em revistas e jornais de sua época, nos quais pôde, entre 
outras coisas, discutir a respeito da literatura brasileira. É nesses espaços que se 
encontra a sua produção de crítico literário, recentemente organizada em um único 
volume por Sílvia Maria Azevedo, Adriana Dusilek e Daniela Mantarro Callipo, 
Machado de Assis: crítica literária e textos diversos (2013), cujos artigos revelam a 
constante reflexão machadiana sobre o fazer literário e crítico, em um período em que, 
na concepção do próprio autor, nem sequer existia uma crítica literária consolidada no 
país. Das suas primeiras publicações na imprensa periódica, ainda datadas da segunda 
metade da década de 1850, até suas últimas cartas e discursos escritos pouco antes de 
sua morte, notamos inúmeras mudanças e ponderações em sua escrita, tornando 
evidente, portanto, a incansável busca por um estilo de crítica literária. Não somente o 
conteúdo desses textos chamam a atenção, mas também a sua forma faz reparar sobre si, 
de sorte que não utilizava um gênero específico para abordar a crítica literária: ora 
optava pela resenha, ora pelo ensaio, ora pela crônica e há, ainda, os casos de 
comentários encomendados, por meio de discursos, prefácios, homenagens e cartas. 
Sem contar no estilo, da mesma maneira oscilante, que se divide entre os artigos sérios e 
os zombeteiros – o que Raimundo Magalhães chamaria mais à frente de “críticas às 

avessas”. Outro elemento notável é a presença da intertextualidade com outros autores e 

tradições literárias – tanto pertencentes ao Brasil quanto a outras nacionalidades. A 
partir da leitura desse conjunto de produções machadianas, então, observamos um fazer 
crítico muito próximo daquele praticado na cultura francesa, em especial em obras de 
Madame de Staël, Sainte-Beuve, Louis Etienne e Eugène Pelletan, com os quais 
Machado parece dialogar na tentativa de constituir uma escritura crítica. Pretendemos, 
assim sendo, proceder à análise desses textos críticos ao lado da comparação com 
aqueles dos quatro escritores franceses supracitados, com o intuito de verificar em que 
medida Machado de Assis se aproxima e se afasta do modelo de crítica literária vigente 
na França. Defende-se a tese de que Machado absorve os modelos franceses, mas os 
modifica, a fim de criar o seu próprio modelo ideal do crítico, colaborando, de igual 
forma, para a discussão da crítica literária em território local. Desse modo, o cotejo 
desses textos críticos em perspectiva tem a finalidade de verificar quais são os critérios 
que o autor fluminense estabeleceu como referências de escrita literária e crítica. Vale 
ressaltar, portanto, que a delimitação do corpus ocorrerá segundo a sua execução, tendo 
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em vista que, a partir do confronto dos textos críticos machadianos com aqueles 
franceses, definiremos os mais aptos a serem analisados. Para um estudo mais bem 
estruturado dessas críticas, buscaremos apoio nos manuais teórico e histórico de crítica 
literária, tanto brasileira quanto mundial, em leituras como Imbert (1969); Lima (1981); 
Martins (2002); Marrou (1973) e Wellek (1963; 1967). Embora a pesquisa não tenha 
como objeto a comparação entre obras puramente literárias, ainda assim, por tratar-se de 
um estudo comparado, faz-se imprescindível a leitura de conceitos de Literatura 
Comparada e Intertextualidade, tais como Bakhtin (1981); Brunel; Pichois & Rousseau 
(1993); Carvalhal (1986); Compagnon (1996); Genette (1982); Kaiser (1989); Kristeva 
(1974); Jenny (1979); Nitrini (2000); Perrone-Moisés (1990); Samoyault (2008) e 
Santiago (1982). Por fim, é possível afirmar que, apesar de reconhecer a importância da 
tradição literária francesa, Machado de Assis não realizava uma simples cópia de tais 
hábitos culturais, ao contrário, acreditava que para a emancipação da literatura nacional 
era necessária a adequação das ideias vindas de fora. Assim, era possível se utilizar de 
valores estrangeiros naquilo que eles poderiam oferecer como auxílio para a busca de 
uma identidade nacional consistente. 
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Crítica literária. Literatura comparada. Crítica 
francesa. 
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RESUMO: O teor prosaico dos acontecimentos narrados e a constituição peculiar de 
cada personagem – seja ela de origem psicológica, física ou social (performances, ações 
ou pensamentos em relação às outras pessoas) – em Brief interviews with hideous men, 
coletânea de contos de David Foster Wallace, apresentam, em análise preliminar, a 
superfície na qual esses textos se sustentarão. Se por um lado as narrativas tratam, por 
exemplo, do aniversário de 13 anos de um garoto e suas inquietações internas de 
adolescente (Forever overhead), de uma venda de garagem quase malsucedida (The 
devil is a busy man) ou de diversas relações matrimoniais ou amorosas, por outro, 
sobretudo nas intituladas Brief interviews with hideous men, exibem sujeitos com 
aparentes disfunções sociais (i.e. não enquanto em sua intimidade, mas na transgressão 
de um tipo de decoro social), como por exemplo, um rapaz que grita “Victory for the 
Forces of Democratic Freedom!” (WALLACE 1999) ao ejacular (Brief interviews with 
hideous men; B.I. #14 08-96), ou então um pai de família que, temendo realizar algum 
tipo de violência doméstica, algema seus próprios pulsos por detrás das costas em toda 
oportunidade na qual perde a paciência com a família. O conjunto dos contos mantém o 
embate entre substância prosaica dos eventos narrados e excentricidade dos personagens 
como sendo a superfície das narrativas. Dentre os diferentes temas apresentados nas 
narrativas é manifesta na relação intersubjetiva o lugar de tensão, de modo que em 
algumas, a peculiaridade dos personagens é mais palpável que em outras, porém a 
qualidade de prosaico não flutua: seu espaço de manobra é menor. No limite, a 
reincidência de eventos triviais revela um projeto literário direcionado à unidade, cujo 
fio condutor são as relações sociais. O embate entre um sujeito e outro(s), é, em sua 
grande maioria, a peleja de um personagem entre adversário nenhum, isto é, pouco se 
sabe sobre o impacto que os atos e/ou considerações dos outros personagens causam no 
protagonista, esse sujeito a ter os pensamentos revelados pelo narrador (no caso das 
narrativas em terceira pessoa), na fala dos protagonistas (em primeira pessoa) ou ainda 
nas ações, pensamentos ou aparentes sugestões que o narrador expõe (nas narrativas em 
segunda pessoa). Nesse sentido, essa aparente quebra de decoro, quando ocorre, 
deflagra a profundidade “hedionda” do personagem de Brief interviews with hideous 
men: a estética da recepção de uma individualidade esvaziada, seja ela do(s) outro(s) em 
relação ao(s) sujeito(s) ou do sujeito em relação a si próprio. Para Frederic Jameson, há 
a existência de duas correntes com relação a isso: uma, menos radical, reconhece a 
existência da individualidade, mas não sem a ressalva de que tal possibilidade só 
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poderia ter sido efetivada no princípio da ascensão da burguesia como classe dominante 
e no auge da família nuclear; outra, radical, abole completamente a existência – 
inclusive na burguesia primeva – da individualidade e vai além ao caracterizá-la como 
mecanismo ideológico de persuasão que levaria à crença na existência de uma 
identidade única (JAMESON 1983). Outra parte do recorte, as obras não ficcionais de 
David Foster Wallace - que tomam diversas formas e gêneros, tais quais matérias 
jornalísticas, ensaios sobre literatura, cultura, tênis (esporte), cinema, entre outros 
também será considerada nesse sentido. Através da leitura de alguns desses textos, este 
trabalho tentará identificar na sociedade padrão norte-americana contemporânea a 
atuação dos veículos formadores de opinião, partindo da televisão como mídia 
privilegiada nessa empresa; além disso, haverá um esforço em precisar que a imagem 
veiculada reside nos interesses e na necessidade de entretenimento dos próprios 
expectadores e que portanto, há um movimento reflexivo e irônico, ferramenta da 
literatura anterior a David Foster Wallace, agora absorvida e utilizada em prol do 
mesmo meio que anteriormente era alvo de crítica. Desse modo, o recorte não ficcional 
pretende refletir acerca de uma falência dupla: a inocuidade estética de uma sociedade 
moldada nos valores do consumismo e a inofensividade de uma literatura que aposta na 
reutilização de ferramentas críticas próprias a um momento cultural agora absorvido, 
previsíveis e subservientes da unilateralidade de discursos. Desse modo, a partir do 
recorte não ficcional selecionado, e com a análise dos contos através do close reading, o 
objetivo central deste projeto é investigar minuciosamente as narrativas de David Foster 
Wallace. Para tal, serão levados em conta textos de Theodor Adorno, Walter Benjamin,  
Rober Hullot Kentor, Frederic Jameson, Neil Larsen, entre outros. Almeja-se com isso, 
fomentar o pensamento crítico sobre a obra do autor norte-americano considerando que 
o processo da pesquisa é mais relevante que o próprio resultado e que o caminho em 
direção à assimilação do objeto é o objeto de apreensão em si.  
 
Palavras-chave: Crítica Literária. Literatura norte-americana contemporânea. Indústria 
Cultural.   
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo traçar um panorama do escritor brasileiro 
Campos de Carvalho (1919-1998) e suas relações com os agentes de influência no 
campo literário; como os estudos, as leituras, as relações com o mercado editorial, com 
a imprensa e a recepção crítica. Alguns estudos acadêmicos ocuparam-se de investigar 
elementos de sua obra, resgatando um autor que está fora do cânone. A proposta deste 
trabalho é mapear as relações e instâncias de legitimação que atuam no espaço literário 
com a hipótese de que esses aspectos o levaram a ser um autor-personagem. Walter se 
tornou Campos de Carvalho apenas aos 40 anos, quando publicou seu primeiro 
romance: A lua vem da Ásia (1956)100. Formou-se em direito pela USP, colaborou com 
o jornal O pasquim e O Estado de S. Paulo e depois tornou-se procurador do Estado de 
São Paulo. A vida regrada de um burocrata não combinava com a temática de seus 
livros. “Todos os meus livros foram surrealistas e eu não me forcei a isso”, explicou a 

Antonio Prata, numa entrevista. Sua mulher, Lygia Rosa, disse que “a vida dele de 
interessante não tem nada. É uma vida banal, comum, de um homem aparentemente 
comum”. Chico Diaz, que adaptou e interpretou para o teatro A lua vem da Ásia 
comentou: “Ele era contraditório de fachada. Eu creio muito dele ter feito essa imagem 
na terra da literatura”. Ênio Silveira, editor de Campos de Carvalho na Civilização 

Brasileira, disse que “sua obra é insólita, paradoxal, agressiva, candente”. Ele 

costumava dizer que seus livros só seriam lidos depois de 30 anos. Acertou. Somente 
depois de publicada a Obra reunida, pela José Olympio, é que Campos de Carvalho 
começou a aparecer com certa frequência, ainda que ínfima, em teses acadêmicas e no 
meio intelectual. Jorge Amado, que escreveu o prefácio dessa edição, só ouviu falar no 
autor quando dois de seus livros foram publicados na França. Sobre o autor, ele 
comentou: “Uma das obras maiores da literatura brasileira, por tantos anos esquecida, 

fora das mostras das livrarias, reencontra caminho do público e do reconhecimento da 
crítica [...] pareceu-me um escritor de personalidade singular, pouco comum no quadro 
da nossa literatura”. Depois de seu último livro, O púcaro búlgaro (1964), não publicou 
mais nada até sua morte, em 1998. Foram 34 anos de silêncio que originaram uma série 
de teorias e hipóteses por parte de críticos, imprensa, editores e até de sua esposa. 
Bastante questionado sobre esse fato, para cada uma das entrevistas que concedia dava 
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100 A lua vem da Ásia foi, na verdade, o terceiro livro publicado pelo autor. Os dois primeiros, Banda 
Forra (1941), de ensaios humorísticos, e o romance Tribo (1954) foram renegados pelo próprio autor e 
não estão presentes na publicação de sua Obra Reunida, em 1995, pela José Olympio. Por isso, é comum 
que a fortuna crítica considere como primeiro livro A lua vem da Ásia e não como terceiro. 
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informações diferentes sobre seu hiato. O trabalho pretende, também, investigar as 
razões deste “caso”, que não é único na história literária; Raduan Nassar e J.D. Salinger 

também fizeram parte desta tradição. Durante sua vida, os livros de Campos de 
Carvalho tiveram certa recepção crítica instantânea, no entanto, grande parte das 
análises e reflexões (inclusive no meio acadêmico) vieram de forma bastante tardia, 
principalmente nas últimas décadas. É como se houvesse uma revalorização deste tipo 
de perfil intelectual, um resgate de prestígio de um escritor esquecido. Um exemplo 
evidente dessa recuperação é quando se observa a quantidade de textos do autor 
adaptados para o teatro (dos quatro livros, três foram encenados): O púcaro búlgaro 
teve direção de Aderbal Freire Filho, em 2006; Vaca de nariz sutil foi de Hugo Possolo, 
do grupo Parlapatões, em 2008 e A lua vem da Ásia tem adaptação de Chico Diaz, de 
2011. A pesquisa conta, incialmente, com alguns conceitos e pressupostos teóricos de 
para atingir seus objetivos: o campo literário, de Pierre Bourdieu; a recepção crítica, de 
Hans Robert Jauss; e o self-fashioning, de Stephen Greenblatt.  
 
Palavras-chave: Recepção. Campo literário. Mercado editorial. Academia. Self-
fashioning.   
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RESUMO: Aquele que seria o sexto e último “romance” de Samuel Beckett, O 
Inominável (1953), costuma ser encarado pelos especialistas como a conclusão da 
trilogia formada por Molloy (1951) e Malone morre (1951). Porém, a existência de uma 
trilogia do pós-guerra não é um fato tão claro quanto parece. Embora os manuscritos da 
versão francesa de O Inominável já existissem em 1951, quando Molloy é publicado, 
não há nenhum indício de que Beckett tivesse em mente uma trilogia. A exposição 
desses fatos é importante para que a ideia de trilogia não oculte a posição singular 
ocupada por O Inominável entre as obras de Beckett. Ao ser inocentemente tomado 
como a conclusão da trilogia do pós-guerra, este livro pode ser visto como o 
encerramento de uma fase das investigações artísticas e filosóficas do autor. Este estudo 
defende uma inversão de tal hipótese: O Inominável é o início de tudo o que Beckett 
fará a seguir - a radicalidade presente nesse livro tem mais ligação com o que vem 
depois do que com as obras anteriores. Ao invés de ser a conclusão de suas primeiras 
preocupações, a narrativa do Inominável aponta para o novo posicionamento estético de 
Beckett, muito mais radical do que o anterior, concluído por Malone morre. O 
desenvolvimento de O Inominável inaugura uma fase em que se abdica completamente 
do ato de narrar - os personagens são esfacelados em figuras ínfimas e fantasmagóricas, 
o espaço é extremamente ficcional e o tempo linear é abolido de vez. Nos romances que 
precedem O Inominável, Beckett dedica-se a parodiar os modelos tradicionais de 
narrativa. Este livro, portanto, é o primeiro trabalho em que ele rompe definitivamente 
com as convenções da tradição do romance, fato notável pela ausência de respostas às 
questões que abrem a narrativa: Onde? Quando? Quem? A destruição do personagem - 
convertido numa espécie de interioridade informe - e a redução do mundo à linguagem 
causam um estranhamento sem precedentes. Até Malone, os personagens habitam, ainda 
que de forma irônica, um mundo com ruas, matas, mães e trabalhadores; já o 
Inominável é condenado ao mundo arbitrário das palavras. Sua narrativa é construída 
como um imenso monólogo composto por retalhos de imagens cuja existência não pode 
ser comprovada, pois Beckett adota um narrador em primeira pessoa que fala em vez de 
agir. o espaço se caracteriza pela imprecisão do cenário e pela fixidez dos personagens. 
Nesse sentido, a ausência de movimento das obras seguintes é antecipada. O “ir e vir”, 

que pode sintetizar a vida dos Murphy, Watt, Mercier, Camier, Molloy e Malone, 
converte-se em imagens estáticas das quais emerge uma voz, consolidando a fala como 
a única (ou principal) ação das criaturas subsequentes ao Inominável. Nota-se nos 
últimos textos de Beckett uma tendência à criação de cenários simétricos e artificiais, 
muitas vezes reduzidos à própria condição desumana do personagem, caracterizada por 
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corpos distribuídos em figuras geométricas (All Strange Away, 1964) ou por corpos 
fragmentados, como crânios enterrados na areia (Compagnie, 1980) e seres rastejantes 
na lama (Comment C’est, 1961). Pode-se dizer que no campo da prosa, Beckett jamais 
superou o “estado deprimente” em que foi deixado por este livro, a ponto de nunca mais 

voltar a escrever longos textos em prosa, embora as convenções do romance ocupassem 
seu imaginário durante a criação de textos inéditos. A hipótese mais provável é que esta 
crise de criatividade de Beckett tenha se fortalecido devido ao combate do autor às 
convenções do romance. O caminho trilhado pelo Inominável tem início com a 
inclinação antimimética das primeiras décadas do século XX, cujo foco principal é a 
contestação da supremacia que a realidade social (o mundo externo) assume na estética 
realista. A arte moderna surge então com o objetivo de colocar em dúvida toda e 
qualquer visão de mundo, a fim de refutar a existência de uma realidade incontestável e 
definitiva. 
 
Palavras-chave: Samuel Beckett. Literatura de língua francesa. Teoria do romance.  
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RESUMO: Este trabalho possui como objetivo refletir sobre as relações contínuas entre 
literatura e imprensa a partir da análise de um caderno especializado que circula no 
Brasil contemporâneo e é remanescente dos suplementos literários: o Jornal Rascunho. 
Em consonância com os estudos das áreas da história da leitura e da crítica literária, 
busca-se mapear qual é o lugar da crítica na imprensa atual e como se consolidam as 
relações entre o discurso que se faz da literatura e o leitor. Considera-se importante 
também pensar sobre qual é o tipo de discurso construído a partir da literatura e em qual 
direção ele caminha: a tendência de um jornal especializado, que se intitula “o jornal de 

literatura do Brasil” é de aproximar a literatura de um público geral ou de constitui-la 
segundo os moldes já preconizados pelo cânone, restringindo-a a um público mais 
seleto e menos variável. Com isso, espera-se discutir o próprio status da produção 
literária dentro da sociedade e a maneira como essa produção é apropriada (ou não) para 
legitimação de ideologias dentro de um meio de comunicação preferencialmente 
endereçado a um público específico. Criado em Curitiba, em oito de abril de 2000, pelo 
jornalista e escritor Rogério Pereira, o Jornal Rascunho, de Curitiba, é um dos 
remanescentes do ramo dos chamados suplementos literários. Atualmente, o jornal 
conta com uma versão impressa, de 48 páginas, em formato berliner (denominação do 
formato de jornal com páginas que medem normalmente 470 x 315 milímetros) que 
depois de sua publicação é disponibilizado no formato pdf através do site do jornal 
(www.rascunho.com.br). As edições disponíveis online são aquelas a partir de maio de 
2008. As publicações do jornal são de gêneros variados, contando com ensaios, 
resenhas, entrevistas, textos de ficção (contos, poesias, crônicas e trechos de romances) 
e ilustrações. Segundo dados disponíveis no site do jornal (acesso em 10/02/2016), a 
edição impressa teve tiragem de cinco mil exemplares no mês de dezembro de 2015. No 
mesmo mês, a quantidade de acessos únicos ao site foi de 94.886, sendo que 391.338 
páginas foram lidas. A periodicidade do suplemento é mensal e a assinatura custa R$90 
no plano anual e R$50 no plano semestral. No site do jornal, há uma aba em que se 
pode fazer a assinatura do jornal e nela consta o seguinte dizer: “o único jornal impresso 

independente de literatura continua a existir”. Essa frase, em conjunto com o slogan do 

jornal (“o jornal de literatura do Brasil”) traz um panorama da produção do jornalismo 

cultural no Brasil contemporâneo. Os antigos suplementos literários tornaram-se mais 
abrangentes, abrindo espaço para outras artes e outros assuntos, como moda, 
gastronomia, teatro, cinema, tornando-se o que alguns estudiosos chamam de “cadernos 

culturais” e outros de “cadernos de variedades”. Nesse sentido, ao afirmar-se como o 
jornal de literatura do Brasil já há uma tentativa de preencher uma lacuna que teria se 
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formado a partir desse processo de abertura para outras áreas que foram ocupando 
espaços que antes eram mais restritos à literatura. Outras palavras de ordem e que 
aparecem na publicidade do jornal em sua própria webpage são: Inédito, Independente e 
Implacável. A escolha desses termos confirma essa preocupação em assumir um posto 
que estava, de certa forma, desfalcado. Além disso, a implacabilidade do jornal remete, 
em alguma medida, à retomada do espaço da crítica literária de fôlego, ou seja, aquela 
que fugiria das resenhas superficiais muitas vezes encontradas na mídia. Esse espaço 
para a crítica marcaria uma continuidade dos suplementos literários de excelência, por 
assim dizer, como foi “O Suplemento Literário”, d’O Estado de São Paulo. A 

metodologia para este trabalho consiste na análise de algumas edições do jornal e 
compilação dos dados recolhidos nesse processo. A partir dessas atividades de leitura e 
análise, serão colocadas questões acerca do conteúdo publicado pelo jornal e do tipo de 
crítica que se faz no periódico. Essas questões dizem respeito, sobretudo, ao modo 
como se lê literatura e como se constitui uma concepção daquilo que é considerado 
literário. Desse modo, traça-se um perfil daquilo que se apresenta como literatura na 
imprensa especializada, constituindo também uma expectativa de leitor ideal.  
Palavras-chave: Crítica Literária. Jornal Rascunho. Periodismo.  
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RESUMO: O estranhamento e a desfamiliarização do olhar são características cruciais 
na poética de Clarice Lispector, apontadas e reforçadas amplamente na fortuna crítica 
da escritora. Esses efeitos de leitura, além de ressoarem no mundo do leitor como molas 
propulsoras para a sua transformação, resultante do ato de refiguração que, se 
acompanharmos a proposta de “tripla mímesis” de Paul Ricoeur para o fenômeno da 

leitura (RICOEUR, 1991), opera nesse processo, também têm a ousada função de tocar 
em dimensões estéticas e existenciais caras à Clarice Lispector: sua escrita se empenha 
em tocar o terreno recôndito que estaria recoberto pelos revestimentos culturais da nossa 
percepção habitual. O obsessivo anseio de tocar o âmago das coisas, a substância viva 
dos fenômenos, desbastados dos códigos culturais que os cercam, está presente em toda 
a sua obra, e se materializa, por exemplo, na ânsia da protagonista de A paixão segundo 
GH de entrar num estado neutro e inumano que ela chama de “real” ou “divino”, 

afastado dos nossos códigos culturais mais arraigados socialmente. A presente pesquisa, 
centrada mais especificamente no estudo do romance A maçã no escuro, reconhece 
esses gestos claricianos como chaves de entrada para a apreensão de um pensamento 
acerca do real segundo o qual o cotidiano ocultaria camadas de sensibilidade 
irredutíveis a qualquer percepção catalogável por gestos racionais de interpretação, em 
que pesem as possíveis indagações críticas que surgem, no processo de leitura, a 
respeito desse anseio pela “coisa que é mais ampla, mais funda, menos ruim, menos 

bonita”, para citar uma fala de GH. A maçã no escuro, valendo-se de um enredo 
simples, no qual o herói Martim comete um crime, tenta fugir e se abriga num sítio, 
tomando-o como esconderijo, para depois ser denunciado por Vitória, dona do sítio, 
revela igualmente a preocupação de tocar as tais substâncias vivas aparentemente 
dotadas de maior autenticidade, sempre acobertadas por nossas práticas habituais. Entre 
os abundantes recursos estilístico-formais que tornariam possível, ainda que 
paradoxalmente, tocar esse domínio indizível e inapreensível pelos códigos conhecidos, 
a narração dispõe de numerosos oxímoros, e também “a visão de míope” do narrador, 

para lembrarmos a expressão de Gilda de Mello e Souza no ensaio O vertiginoso 
relance: um narrador míope, de acordo com ela, é aquele que exacerba os detalhes do 
espaço que observa, ampliando-os em seus paradoxos (SOUZA, 1963), e assim 
desautomatiza ainda mais certos hábitos condicionados. Um elemento adicional que 
emerge no romance, e sobre o qual a presente pesquisa se detém de modo a ampliar uma 
brecha de observação crítica menos explorada mas muito útil para sedimentar ideias 
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correntes nos estudos claricianos, também nos faz entrar em contato com os conteúdos 
“vivos” e imediatizados aludidos: é a presença do mal e a opacidade generalizada com a 

qual ele se manifesta. Seja o mal situado na misteriosa escolha de Martim de cometer 
um crime que, tornando-o um fora da lei, lhe arranca parte de sua liberdade, seja na 
identificação de traços do mal também em sua patroa Vitória, assim associada por ter se 
confinado a um sítio isolado e por seus problemas pessoais concernentes aos 
sentimentos amorosos, essa dimensão negativa humana deságua ao fim do romance 
num episódio no qual ambos os personagens, apartados um do outro em meio a uma 
noite em iminência de chuva, fazem confissões mútuas de suas faltas e erros. Nessas 
confissões, o léxico empregado, bem como as imagens associadas a uma transcendência 
divina à qual eles parecem estar se dobrando, condensam um conjunto de elementos 
simbólicos resistentes a racionalizações e que, por isso mesmo, podem ser equivalentes 
ao conteúdo opaco e vivo aspirado na obra clariciana, mas de caráter mais “humano” do 

que a massa branca da barata. Nesse sentido, além de uma leitura global do romance, 
este trabalho tenta se aproximar desses relatos confessionais, sob a luz da filosofia de 
Paul Ricoeur, que problematizou o mal como um elemento acessível à consciência 
unicamente a partir dos símbolos culturalmente instituídos (RICOEUR, 1960). Ele 
também o concebe como a crise da ligação do homem com o sagrado. Sem desrespeitar 
a autonomia literária do romance, temos em Ricoeur um argumento que nos embasa 
numa leitura desse episódio como o momento culminante de dois personagens que, 
antes de se valerem de símbolos entendidos como maléficos na tradição de textos 
basilares do judaico-cristianismo (a mancha, a sujeira, o exílio, etc.), não teriam 
condições de se reconhecerem acometidos pelo mal. A cadeia simbólica que se faz 
presente nesse processo de reconhecimento do mal, bem como as emoções que o 
acompanham, são alvo de questionamentos, hipóteses e ideias desta pesquisa.  
 
Palavras-chave: Clarice Lispector. Mal. Paul Ricoeur.  
 



         
 
 
 
 

221 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

TEMPO E MEMÓRIA EM JULIAN BARNES 
 

Mirian Gado Fernandes Costa104 
Universidade de São Paulo 

Prof. Dr. Marcelo Pen Parreira 
Teoria e História Literárias 

Crítica Literária 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre a obra de Julian 
Barnes, baseado principalmente em duas de suas obras ficcionais mais recentes: The 
Sense of an Ending, 2011 e Levels of Life, 2013 (traduzidas para o português, 
respectivamente por O Sentido de um Fim, 2012 e Altos Vôos e Quedas Livres, 2014). 
Almejamos refletir sobre questões específicas das obras elegendo, em especial, o tempo 
e a memória como parâmetros de análise. O tempo na contemporaneidade está saturado, 
surge, então, a necessidade de pensarmos em estabelecer uma nova relação com ele, 
assim como fazermos uma aproximação entre memória e literatura, considerando ambas 
como fruto do trabalho do homem, um trabalho de criação e reposição da cultura. Se a 
obra literária se relaciona dialeticamente com a perspectiva social, não sendo 
unicamente influenciada pela materialidade e pela história, certamente ela consegue lhe 
devolver certa influência, gerando ressignificações das categorias e do processo de 
narrar. Com Antonio Candido (Literatura e Sociedade, 2014), lembramos que a obra e o 
público não podem ser vistos como produtos fixos, unívocos, e assim, notamos que há 
uma dupla influência das obras sobre os leitores e dos leitores sobre as primeiras. Na 
trama de The Sense of an Ending encontramos um homem detetive de si mesmo que, ao 
chegar à sexta década de sua vida, parece encontrar um tempo necessário para repensá-
la, revisitando suas memórias em busca de elementos que tornem possível reconstruir 
sua história e tornar sua vida mais plausível e coesa. Esse narrador desassossegado nos 
fará perceber como os efeitos do tempo - cronológico e subjetivo – podem, ou não, 
ajudá-lo a desvendar os mistérios de sua experiência fraturada e, ao mesmo tempo, 
como podem modificá-la. Contrastando com um narrador do início do romance, 
aparentemente consciente dos eventos mais relevantes de sua vida, percebemos, a partir 
de uma reviravolta importante no enredo, a revelação de um narrador bem pouco 
confiável, que repentinamente entende que sua vida parece ter sido construída sobre um 
lastro ilusório; ao leitor há o convite para esta aventura incerta e trepidante. O tempo, 
cronológico e subjetivo, contribui sobremaneira para indicar esta instabilidade que 
encontramos também em Levels of Life, onde justamente a mesma precariedade da 
memória alicerça o romance. A narrativa ficcional que recria e reinventa os eventos 
autobiográficos – como encontramos neste segundo romance barnesiano em análise - 
tem se mostrado como um importante campo de pesquisa literária em nossos tempos. 
Memória e narrativa, ação corrosiva do tempo e a inexorabilidade diante da morte têm 
nos fornecido, ou sugerido, parâmetros instigantes para refletirmos sobre as 
transformações da narração de si frente a passagem do tempo e diante da finitude. 
Constatamos também que o contexto social contemporâneo vem esfacelando a 
                                                           
104 mirian.gado@usp.br; miriangc@uol.com.br 

mailto:mirian.gado@usp.br
mailto:miriangc@uol.com.br


         
 
 
 
 

222 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

experiência subjetiva do ser humano, produzindo sintomas de um mal-estar advindos 
das transformações da sociedade que crescentemente valoriza o individualismo, mas a 
despeito deste contexto, sabemos que ainda há resistências a nos impulsionar na 
construção de ressignificações. Como referencial teórico, tomamos pressupostos de Paul 
Ricoeur em seus estudos sobre o tempo e a memória, e lembramos seu ensinamento de 
que o tempo se torna tempo humano na medida em que é articulado de modo narrativo, 
mas que a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência 
temporal (Tempo e Narrativa II, 1995). Se pensarmos que o auto-relato, ou relatos 
ficcionalizados da biografia do autor, podem ser considerados um lugar privilegiado do 
encontro entre a vida interna do sujeito e sua inscrição em determinada história social e 
cultural, podemos perceber que se instaura um campo de renegociação e reinvenção 
identitária. Ademais, o entrelaçamento do presente contado com o passado relembrado 
confere uma densidade psicológica aos personagens, entretanto, sem nunca lhes conferir 
uma identidade estável (Tempo e Narrativa II, 1995). 
Palavras-chave: Literatura inglesa contemporânea. Julian Barnes. Tempo. Memória. 
Ressignificação. 
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A OBRA EM SUSPENSÃO: A VIDA LITERÁRIA NO BRASIL – ÉPOCA 

MODERNISTA 
 

João Fábio Bittencourt105 
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Crítica e História Literárias  

Literatura Brasileira 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar dois projetos de composição 
para a obra A Vida Literária no Brasil: Época Modernista. A partir dos documentos que 
constituem a Coleção Brito Broca, na tese em andamento “A Vida Literário no Brasil: 
Época Modernista – um projeto de Brito Broca e Alexandre Eulalio”, busca-se elucidar 
“rastros” e indícios materiais que distingam o arranjo proposto por Brito Broca (1903-
1961) do proposto por Alexandre Eulalio (1932-1988). Nesta busca é importante 
equacionar alguns fatores: Brito Broca guardava e organizava seus próprios manuscritos 
e recortes de jornais; Eulalio herdou os documentos e ampliou a documentação com 
recortes coletados nos jornais e cria a Coleção Brito Broca. Uma das metodologias 
usadas para tratar dessas problemáticas é a crítica textual e a crítica genética as quais se 
propõem a renovar o conhecimento à luz do estudo dos manuscritos, pois possibilitam 
ao longo da análise descortinar os processos de pesquisa das informações, da 
concepção, da preparação, da redação do texto, das diversas campanhas de correção e 
revisão (BIASI, 2010). Nesse sentido, em um primeiro momento foi de suma 
importância conhecer a percorrer a trajetória biográfica-intelectual de Brito Broca para 
podermos reconstituir a aglomeração de documentos que formavam o primeiro projeto e 
o acervo recebido por Eulalio. Para tanto, é preciso reconhecer que a formação de um 
acervo literário guarda documentalmente a relação do titular do acervo com o mundo a 
sua volta e com as relações pessoais e profissionais que travou ao longo de sua trajetória 
intelectual. Esse entendimento fez com que buscássemos na Coleção Brito Broca 
marcas particulares do seu fazer intelectual desde seus primeiros artigos publicados em 
Guaratinguetá que datam de 1921 até seu falecimento em 1961. Apesar da numerosa 
produção de textos sobre literatura, é somente em fins de 1937 que opta por ser 
estritamente um cronista literário, coincidindo com a mudança definitiva para a capital 
federal, como lembra Francisco de Assis Barbosa no prefácio ao livro A Vida Literária 
No Brasil: 1900 (BROCA, 2004). Coincidência que se transforma em um movimento 
natural quando Brito Broca, um pesquisador ávido por arquivos, passa a ter acesso 
permanente ao acervo da Biblioteca Nacional. De uma coleção de periódicos antigos e 
livros esquecidos nas prateleiras extraía matéria para preencher os rodapés literários 
semanalmente. O jornal era seu bloco de anotações e sua mesa de trabalho. Ou seja, é 
uma análise de quase quatro décadas em que Brito Broca divulgou suas pesquisas 
literárias nos mais diversos periódicos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Após seu 
falecimento, o amigo e parceiro intelectual Alexandre Eulalio começa a coletar todos os 
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textos dispersos na imprensa e, em caráter de obras reunidas, planeja 16 volumes dos 
quais 12 foram impressos. Como a Coleção Brito Broca guarda um grande número de 
documentos, aproximadamente 396 manuscritos e datiloscritos e 2906 impressos, 
centraremos nossa reflexão na pasta quatro, “Modernismo e Anti-modernismo”, a qual, 

a nosso ver, é a pasta mais rica da Coleção.  Esse recorte justifica-se pela sua 
multiplicidade de suportes e abrangência temporal, pois conserva manuscritos, 
datiloscritos, recortes de jornais com rasuras do escritor atestando que esta 
documentação pertencia ao projeto da obra A Vida Literária no Brasil: Época 
Modernista. Além de registar o método de composição do qual se valia Brito Broca para 
estruturar suas obras, a pasta quarto guarda marcas das interferência de Alexandre 
Eulalio que pretendia dar ao público a possibilidade de conhecer mais amplamente os 
estudos de Brito Broca. Para tanto, Eulalio empreendeu um grande esforço de coleta e 
classificação de todos os artigos publicados por Brito Broca nos periódicos. Dito isso, 
reconhecer, discutir e apresentar os dois projetos para o livro A Vida Literária no 
Brasil: Época Modernista torna-se indispensável à medida que a tese pretende dar o 
tratamento adequado aos manuscritos com intuito editá-los para facilitar o acesso à estes 
textos esquecidos, mas deixando aparente as entranhas de uma obra que não passou pelo 
crivo final do autor.  
 
Palavras-chave: Brito Broca. Alexandre Eulalio. Manuscrito. Crítica Genética. 
Literatura Brasileira. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma análise da obra 

Città di Roma, da escritora paulistana Zélia Gattai, a partir de considerações acerca da 
memória, observando como as lembranças da autora vão se costurando com a memória 
coletiva para construção de uma narrativa acerca da história de sua família. Para tanto, 
pretende-se refletir teoricamente acerca do conceito de memória, apresentando uma 
discussão a respeito dos conceitos de memória individual e memória coletiva e sobre o 
lugar da imaginação e da ficção na construção do discurso memorialístico; apresentar 
uma explanação a respeito da escrita de si e do espaço biográfico, identificando como 
nele se agrupam diversas formas das escritas de si; analisar a classificação do livro Città 
di Roma, normalmente vinculado ao memorialismo, indicando a inserção de Zélia 
Gattai numa tradição literária memorialista brasileira; analisar a obra de Zélia Gattai, 
identificando os modos pelos quais se mesclam, em sua narrativa, lembrança e 
esquecimento; analisar as marcas peculiares desse “narrador”, uma vez que a narrativa é 

construída por uma mulher idosa que relata fatos sobre sua infância e sua vida adulta, 
perpassados por lembranças de outras pessoas (como as de seus avós e pais, por 
exemplo). Esta pesquisa se justifica pela relevância que acreditamos ter a escrita 
memorialística na formação crítica do indivíduo e por entendermos que esse gênero 
narrativo é digno de receber mais atenção por parte da academia. Além disso, 
destacamos o número reduzido de pesquisas acadêmicas que abordem a obra de Zélia 
Gattai, ainda que seu nome seja com frequência mencionado quando o tema é a 
produção memorialística brasileira.  Para subsidiar essas reflexões, contaremos com um 
aparato teórico ampliado, constituído em especial pelas considerações sobre memória e 
esquecimento de Jaques Le Goff (2003), Paolo Rossi (2010), François Dosse (2012) e 
Ecléa Bosi (2004); pelas reflexões acerca das relações entre memória coletiva e 
memória individual, de Maurice Halbwachs (2006); pelas considerações de Benedito 
Nunes (1988) e Paul Ricoeur (2003) sobre a imaginação e a ficção na construção 
narrativa, seja ela histórica, ficcional ou memorialística; pelas reflexões de Michel 
Foucault (1992),  Leonor Arfuch (2010) e Diana Miranda Kingler (2007) sobre as 
“escritas de si” e o “espaço biográfico”; pelas ponderações de Philippe Leujeune (2008) 

e Wander Mello Miranda (1992) acerca da escrita autobiográfica, entre outros. Para 
desenvolver nossas investigações, optamos por utilizar como método a pesquisa 
bibliográfica e as leituras teórico-críticas, por meio das quais fundamentaremos a 
análise da obra que constitui o corpus da pesquisa. Nossas conclusões parciais indicam 
que a memória está presente em diversas áreas do conhecimento, sendo fundamental 
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para o desenvolvimento e consolidação do processo identitário não apenas de um 
indivíduo, mas também de um povo, devido à sua função de retomar e relembrar o 
acontecido. Além disso, as leituras realizadas até o momento esclareceram que a 
memória não pode ser entendida apenas como individual, devido ao seu intrínseco 
relacionamento com a memória coletiva e com a memória histórica. Em virtude dessa 
característica, a memória torna-se objeto de desejo daqueles que a entendem como um 
instrumento de poder extremamente valioso, uma vez que pode ser moldada, alterada, 
apagada e esquecida de acordo com os interesses daqueles que desejam controlar e 
dominar a memória histórica de um determinado grupo social. Pudemos perceber 
também que, ainda que tenham vários pontos de contato, as narrativas memorialísticas e 
as narrativas históricas são recepcionadas com diferentes graus de credibilidade pelos 
leitores, uma vez que as segundas apresentam uma maior liberdade de escrita, uma 
maior abertura em relação à imaginação e à ficção. Acreditamos, assim, que as 
narrativas memorialísticas caminham nessa linha tênue que separa história e ficção, uma 
vez que visam a retomar algo que já foi vivido e que, de alguma forma, marcou a 
experiência de alguém, mas não de forma exata, caracterizando-se tanto pelo 
esquecimento quanto pelos afetos, de modo que ao retomá-la na construção de uma 
“escrita de si” certamente será necessário recorrer à imaginação.  

 
Palavras-chave: Memória. Zélia Gattai. Autobiografia.  
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RESUMO: Mais conhecido como romancista, Machado de Assis (1839 – 1908) tem 
grande parte da atenção crítica voltada para a sua produção romanesca, o que, de certa 
forma, deixa de lado, por exemplo, a imensa produção de contos ao longo de sua vida. 
De modo geral, a crítica machadiana cinde-se em dois grupos: os que acreditam que 
haja uma ruptura entre uma primeira fase romântica e outra realista, e os que defendem 
a existência de um processo de aperfeiçoamento progressivo do escritor. Para o primeiro 
grupo, a obra de Machado de Assis enquanto romancista se divide em antes e depois da 
publicação em livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e, por conseguinte, a 
do contista, através dos contos publicados antes de 1880, e os posteriores a isto, tendo 
como divisor a coletânea Papéis Avulsos, de 1882. Desse modo, há uma tendência em 
depreciar os contos iniciais, tidos como românticos, em detrimento dos produzidos na 
maturidade, por acreditar serem estes superiores na qualidade. Nesse sentido, e focando, 
sobretudo, no estudo do conto como gênero, no qual o escritor carioca se destacou ao 
longo de sua carreira literária, bem como na análise dos mesmos, o interesse aqui é o de 
estabelecer um diálogo comparativo entre a primeira e a quarta coletânea de contos do 
escritor, Contos fluminenses (1870) e Histórias sem data (1884). Este diálogo será 
realizado a partir da leitura e análise de dois contos, “O segredo de Augusta”, presente 

na primeira coletânea, e “Uma senhora”, presente na segunda. Nessa direção, apoiado 
na sugestão de Silviano Santiago: “Já é tempo de se começar a compreender a obra de 
Machado como um todo coerentemente organizado, percebendo que certas estruturas 
primárias e primeiras se desarticulam e rearticulam sob formas de estruturas diferentes, 
mais complexas, e mais sofisticadas, à medida que seus textos se sucedem 
cronologicamente” (SANTIAGO, 2000), pretende-se mostrar o salto qualitativo 
machadiano, e de que maneira ele “desarticula” e posteriormente “rearticula” temáticas 

e técnicas narrativas ao longo de seu projeto literário. Assim, tentar-se-á observar de 
que maneira se dá a reelaboração do enredo e da estrutura narrativa em ambos os contos 
machadianos, haja vista que o escritor mantem o mesmo viés temático nos mesmos. O 
primeiro livro de contos do autor, Contos fluminenses, é repleto de histórias de 
influência romântica, desde a composição do enredo até a posição do narrador. Nos 
textos, é possível notar um narrador que ainda não percebia as ambiguidades, e 
classificava os personagens em maus e bons, de maneira que os tornavam um tanto 
dicotômicos. Todas as histórias presentes no livro sempre convergem para a realização 
ou impossibilidade do matrimônio. Como se verá mais adiante, muitas das 
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características estilísticas dos contos se dão em razão às exigências do perfil do 
periódico no qual os mesmos foram inicialmente publicados. 
Diferentemente da primeira coletânea, Histórias sem data é um livro escrito na 
maturidade intelectual do autor. Por ter sido publicado apenas dois anos após Papéis 
Avulsos, a crítica, em geral, vê nele uma continuação do processo criativo, que se 
iniciou com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, marcando um salto 
literário na ficção machadiana, cujas marcas não deixam dúvida da presença de uma 
maior consciência do escritor. Histórias sem data é marcada por uma maior 
ambiguidade, com textos mais alegóricos e temáticas de caráter universal. Como 
conjectura João Adolfo Hansen, a partir de 1880: “Tornaram-se mais e mais frequentes 
nos seus textos as imagens da morte, do falso e do nada, como a falta de memória, a 
equivalência da razão e loucura, a ação do diabo, o acaso das semelhanças, o arbitrário 
do encadeamento da narrativa, o duplo, a improbabilidade e a indeterminação” 

(HANSEN, 2006). Pretende-se, portanto, analisar de que maneira Machado de Assis 
reescreve um conto de juventude e o devolve num grau de complexidade e profundidade 
nos idos de 1880, tendo sempre em vista a capacidade de provocação constante do 
autor, bem como reconhecer o que há de relativização de valor em seus textos. Porém 
sem almejar a uma conclusão, haja vista que concluir algo, é empreitada falha, uma vez 
que seus textos deixam sempre a situação crítica em aberto a uma possível 
interpretação. Como afirma John Gledson, “Machado não afirma nem nega, 
simplesmente se abstém”

 (GLEDSON, 2006). Ademais, se tratando de Machado de 
Assis, o máximo que se deve intentar é um diagnóstico de uma situação, mas nunca uma 
solução.  
 
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Conto. Leitura comparativa.  
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo questionar a existência de uma relação entre 
identidade e memória na composição da voz narrativa em Relato de um certo Oriente, 
primeiro romance de Milton Hatoum, publicado em 1989, ao lado do volume de 
crônicas Um solitário à espreita, livro lançado pelo autor em 2013, observando a 
espacialidade, representada pela cidade de Manaus, como um domínio no qual estão 
inscritas, por meio da experiência, diferentes identidades. A hipótese que fundamenta 
esta discussão é a de que há um processo de subjetivação das instâncias narrativas que 
possibilita a construção de identidades individuais e coletivas, atreladas ao espaço por 
meio da memória. Desse modo, intenta-se discutir de que forma a composição da voz 
narrativa no romance e nas crônicas selecionadas interfere na representação do espaço. 
No que se refere ao romance, sua análise foi desenvolvida, em parte, durante o período 
de graduação, de forma que será retomada e aprimorada juntamente com as crônicas. 
Estas serão selecionadas considerando a referência que fazem à realidade ou ao 
imaginário da cidade de Manaus, cujas representações são construídas de acordo com 
uma perspectiva temporal e pessoal, que pode – ou não – ocasionar a subjetivação da 
narrativa. A forma breve da crônica e também a relação direta com um cotidiano ou real 
quase sempre identificável dão margem a uma possível representação de espaços – 
territórios culturais e simbólicos – que apontam para a articulação entre um domínio 
subjetivo, individual, e outro, de natureza coletiva. O romance, por sua vez, se organiza 
como um relato de viagem, e retoma as narrativas tradicionais, baseadas nas 
experiências do sujeito que narra, pois este tipo de documento prevê não somente um 
domínio subjetivo, mas também veracidade. Walter Benjamin vai postular em seu texto 
O narrador (1994) que uma das figuras tomadas como a do narrador tradicional é 
justamente a do marinheiro viajante, que se vale de suas aventuras de além-mar para 
tecer histórias. A narrativa de Relato de um certo Oriente, entretanto, não se configura 
apenas como um relato, mas também como uma carta, escrita pela narradora-relatora, 
que se destina a ela própria e a um irmão ausente. Dessa forma, é instituído o domínio 
do outro, por meio desse processo comunicativo cujo objetivo é suprimir a distância e 
simular um encontro entre as partes envolvidas. Torna-se evidente a mistura do verídico 
com o subjetivo, por meio da hibridez na forma desse romance, esta conferida pelo 
entrelaçamento de dois gêneros diferentes. É notável que há, nos narradores de Milton 
Hatoum, uma recorrente articulação entre narração e identidade ou memória coletiva e 
experiência individual, embora essa recorrência se manifeste por meio da utilização de 
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recursos formais distintos. O espaço que toma forma nessas narrativas, embora o 
mesmo para ambas, acaba por abranger visões diferentes, sempre determinadas pelos 
sujeitos que o habitam. Michel de Certeau, em A invenção do cotidiano (2000) 
determina que o homem é o agente que molda o espaço a partir de seus passos, 
conferindo-lhe significações sociais por meio de permanências e deslocamentos. Esta 
discussão articula-se ao que propõe Maurice Halbwachs em A memória coletiva (2006) 
sobre o fato de que o espaço, ao ser praticado pelos sujeitos, atinge um domínio 
simbólico que só é possível por meio da memória; esta é resultante da relação entre o 
espaço físico e as emoções a ele relacionadas por meio de sua ocupação. Assim, todo 
habitante de uma cidade estabelece com ela uma conexão forte geradora de memórias 
individuais, enquanto sujeito, e coletivas, referentes à vida em sociedade e à história de 
pequenas comunidades. A Manaus que aparece no romance selecionado e nas crônicas 
é, ao mesmo tempo, a cidade que acolheu migrantes de diversos lugares, como o 
Líbano, e a cidade mítica das narrativas de aventura e das lendas indígenas. Ela une em 
sua constituição traços que apontam para um espaço social que sofreu todos os 
processos de urbanização e modernização das demais cidades, mas que conserva uma 
história singular que se refletem em cada um dos sujeitos representados nos textos 
abordados. Desse modo, conclui-se que o conjunto da obra de Milton Hatoum, apesar 
de abranger diferentes gêneros, deixa entrever a existência de linhas de força que o 
tornam coeso e consistente; a presença da memória e o modo como ela atrela-se às 
diferentes vozes narrativas demonstra a forte presença da experiência em suas obras, e 
Manaus, aqui, funciona como o elemento que une esse conjunto, é o espaço ao qual 
pertencem todas as suas narrativas, comportando sujeitos tão diversos que se unem pela 
necessidade de narrar suas histórias e repensar a vida sobre esse chão comum.  
 
Palavras-chave: Literatura brasileira. Narrativa contemporânea. Milton Hatoum.  
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RESUMO: Nos anos em que o Brasil estava sob estado de exceção, era governado por 
militares e vivia dias de terrorismo de estado, em maior ou menor intensidade, o 
romance brasileiro registrou ora realística ora alegoricamente o momento histórico-
político-social especialmente naquilo que era vetado aos jornais e revistas. Além disso, 
registrou a própria reflexão estética em torno do gênero romanesco. Pelo menos, um 
quarto dos romances do período, que versam sobre o regime, também trazem essa 
reflexão. Narradores-protagonistas-escritores problematizaram o ato de escrever 
romances em momentos de exceção a partir da própria construção da narrativa, ora 
discutindo sobre romances que nunca chegariam a ser concluídos, ora às voltas com 
romances perdidos ou confiscados por autoridades, ora se debatendo sobre o romance 
ideal, que iria refletir sua geração, ora procurando um mote ou motivo para a escrita de 
um romance etc. O fato de a fisionomia dos romances de 1970 apresentarem uma 
“anarquia formal” já é um dado relevante (SANTIAGO, 1989). O próprio corpo do 
romance guarda a inscrição da desordem social e política. Fragmentados, disformes, 
oblíquos e fracassados, esses romances trazem em si a reflexão estética específica e 
também a reflexão mais ampla sobre o intelectual brasileiro. Notadamente de esquerda, 
ou revolucionário, os espectros e sombras desse escritor intelectual de esquerda se faz 
presente nas narrativas. O trabalho procura rastrear estes espectros de escritores 
intelectuais revolucionários nos romances Pessach, a Travessia, Carlos Heitor Cony, de 
1967, Quatro-Olhos, de Renato Pompeu, de 1976, e A Terceira Margem, de Benedicto 
Monteiro, 1983. Sem, entretanto, deixar de dialogar com outros romances do mesmo 
período com os quais estes apresentem semelhanças. Julgamos relevante para o trabalho 
a vinculação ou alinhamento dessas obras ao gênero literário de origem alemã 
Künstlerroman, ou como preferimos no presente trabalho, Künstlerroman de escritor, ou 
simplesmente Schriftstellerroman (Pelo fato de se tratar do processo mais ou menos 
formativo especificamente de um artista da palavra, acreditamos que isso demande um 
tratamento teórico-analítico à parte em relação aos romances cujo artista protagonista 
desenvolve atividade diversa ao gênero da escrita. Ou seja, o debate neste caso se dá 
através do próprio objeto estético e não de um outro alheio ao artista. O romancista 
discute o próprio romance que está escrevendo, diferentemente dos demais 
Künstlerromane). Procuraremos debater este ato reflexivo à luz dos problemas estéticos 
próprios do fazer literário em tempos de exceção (censura, coerção, escrita nas frestas...) 
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e engajamento político, e também do debate teórico sobre o romance-dentro-de-
romance, conforme a técnica do mise-en-abîme (GIDE, 2009; DALLENBACH, 1991). 
São relevantes para o trabalho as teorias de escritas intimistas: escrita de si 
(FOUCAULT, 1992; KLINGER, 2006), autobiográficas (LEJEUNE, 1994; DE MAN, 
1979; ARFUCH, 2010), memorialísticas... bem como com as discussões sobre 
Literatura de Resistência (BOSI, 2002), Literatura de Testemunho (SELIGMANN-
SILVA, 2003; DE MARCO, 2004) e a noção de escritor revolucionário (GILMAN, 
2003). A escolha do corpus se deu por certa representatividade de cada um dos 
romances em momentos da ditadura e por representarem formas diferentes de apreensão 
do problema, sem que sejam necessariamente paradigmáticos. Enquanto o romance de 
Cony antecede o AI-5 e o de Renato Pompeu é escrito e publicado nos momentos mais 
truculentos da ditadura, ou seja, o governo Medici, o livro de Benedicto Monteiro já é 
publicado pós-anistia, embora tenha sido escrito algum tempo antes da publicação. Nos 
três romances, temos personagens-protagonista escritores que se relacionam com o 
universo da escrita literária de modos diversos, apesar de todos manterem sua atividade 
de escritor de um ou outro modo à sombra. Em todas as narrativas também a temática 
da ditadura de algum modo interfere no trabalho desses escritores. O protagonista de 
Cony é um escritor comercial alienado politicamente que mantém o projeto de um 
romance que a crítica aplauda. No dia que recebe da ex-mulher o manuscrito do 
romance, Paulo ingressa involuntariamente na luta armada. A atividade estética e a 
atividade política entrechocadas são elementos importantes para a reflexão sobre o 
engajamento armada de intelectuais no pré-68 e sobre a feição do romance desse 
período. No romance de Renato Pompeu, o protagonista Quatro-Olhos tem confiscado 
pela polícia um romance que passara 14 anos escrevendo e é internado num hospício 
onde tenta reescrever o que considera uma obra genial. A reflexão sobre atividade 
estética decorre das contingências políticas do país. No romance de Benedicto 
Monteiro, o narrador, que coordena uma equipe de intelectuais na Amazônia paraense, 
mantém um projeto secreto de escrever um romance desde que encontre um 
determinado personagem. Aqui as reflexões sobre a região também ganham destaque. 
Nestes romances, a resistência temática e imanente à escrita (BOSI, 2002) cooperam 
para o teor testemunhal – a cisão entre história e ficção – e cooperam para o 
rastreamento do/s espectro/s de escritor revolucionário que coloca as reflexões políticas 
e estéticas em cena numa narrativa fragmentária, construída em abismo e com os 
‘andaimes da construção’ expostos.  
 
Palavras-chave: Literatura de testemunho. Literatura de Resistência. Romances pós-
ditatoriais.  
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RESUMO: O escritor Joaquim Maria Machado de Assis viveu entre os anos 1839 e 
1908. Atuou como romancista, contista, cronista, dramaturgo, poeta e crítico literário. 
Nem todos os papeis desempenhados pelo escritor são reconhecidos em sua plena 
importância pelos estudos de Literatura Brasileira. Seu papel como crítico literário é um 
deles e é também o que nos interessa na presente pesquisa. O interesse pelo tema aqui 
suscitado consiste na carência de estudos que realizem uma leitura mais aprofundada 
das críticas produzidas pelo escritor oitocentista, apresentadas geralmente na forma de 
ensaios, dispersos em jornais, revistas e primeiras edições da época. No percorrer das 
pesquisas durante a graduação e o mestrado, foi possível perceber que a crítica 
machadiana é trazida para o âmbito acadêmico em um sentido bastante estrito se 
comparada aos romances e contos. Os textos de sua crítica são reconhecidos, 
parcialmente compilados e publicados, e, algumas vezes, comentados, porém não há 
muitos trabalhos que os tratem com exclusividade e atenção, no sentido de promover 
análises que elucidem e explanem sua relevância para o cenário oitocentista e/ou para a 
literatura brasileira de um modo geral. Por este motivo, pensamos que um olhar mais 
atencioso para sua produção de crítica literária poderia suscitar sua relevância neste 
sentido – para a formação de uma cultura literária propriamente dita, dada sua possível 
importância para o contexto cultural, social e político do Brasil pós-independência. 
Cremos na importância que a crítica machadiana produzida a partir dos anos 1850 pode 
ter desempenhado para o cenário literário brasileiro em formação. Por isso, objetivamos 
uma análise aprofundada de textos referentes à crítica machadiana, uma análise que 
esteja sintonizada ao seu modo de produzir literatura. Porém, em razão da grande 
quantidade dos textos produzidos por Machado e do grande intervalo em que o autor 
produziu ensaios de crítica literária (entre 1856 e 1907), optamos por realizar um recorte 
bastante pontual nessa análise, que privilegiará os textos produzidos pelo escritor na 
coluna “Semana Literária” como nosso objeto. A coluna em questão era publicada 

semanalmente no jornal Diário do Rio de Janeiro e vingou de janeiro a julho de 1866. 
O encontro com o nosso objeto de estudo foi motivado não só pelo teor teórico do 
material, mas também porque, ainda que o tom de crítica literária buscado por Machado 
seja persistente, os textos da coluna chamaram nossa atenção pelo fato de transitarem 
entre crônicas e ensaios. Além disso, não encontramos trabalhos que contemplem a 
compilação de todos os textos publicados na coluna, o que despertou ainda mais nosso 
interesse, já que teremos a oportunidade de levantá-los um a um, e, aparentemente, em 
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primeira mão. Deparamo-nos com a coluna há um tempo, mas o livro Machado de 
Assis: Crítica Literária e Textos Diversos, que reúne boa parte da crítica de Machado, 
contribuiu decisivamente para a escolha do objeto de estudo. Nesse livro, Machado de 
Assis é apresentado como crítico literário da “Semana Literária” nos comentários que 

apresentam os textos e excertos de textos da coluna que foram levantados pelas 
organizadoras; além disso, o livro traz a hipótese de que os textos publicados na coluna 
sustentem os pressupostos trazidos por Machado de Assis em seu ensaio “O ideal do 

crítico”, de 1865 (AZEVEDO; DUSILEK; CALLIPO, 2013). Por este motivo, ainda 

que nosso objeto de pesquisa esteja definido, é importante ressaltar que provavelmente 
dialogará com outros textos da crítica literária produzida por Machado ao longo de sua 
vida. Procuraremos, a partir desse trabalho, levantar algumas questões que dizem 
respeito às possíveis contribuições dessa prosa semanal de 1866 para a literatura 
brasileira oitocentista, e tudo indica que a confluência com outros de seus textos 
produzidos à época será inevitável. Ao longo da pesquisa, tem sido possível perceber 
cada vez mais que as discussões trazidas por Machado de Assis em sua crítica literária 
parecem apontar para uma missão aparentemente muito bem delineada pelo escritor em 
sua trajetória literária. Sua crítica parece, além de visar contribuições a escritores 
oitocentistas no que diz respeito ao estabelecimento de uma literatura brasileira, 
estabelecer um diálogo com a própria literatura desempenhada pelo escritor. Assim, é 
possível desconfiar de que os textos de crítica literária produzidos por Machado 
parecem colaborar com o leitor no sentido de compreender as produções literárias 
oitocentistas em um sentido bastante amplo. 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Machado de Assis. Crítica Literária.  
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RESUMO: Este trabalho a ser apresentado faz parte da pesquisa de mestrado “Machado 

de Assis e seus Dispersos (1854 – 1856)” a qual pretende observar como se formou este 

escritor como poeta na segunda metade do século XIX, analisando seus poemas 
publicados em periódicos nesses três primeiros anos de sua carreira literária. A partir 
disso, objetiva-se apresentar e comentar nesse evento o seu primeiro poema escrito e 
publicado em 3 de outubro de 1854 no Periódico dos Pobres, o qual, curiosamente é um 
soneto (recebendo este mesmo nome somente) e que, desse modo, já intrigou muitos 
pesquisadores ao longo dos anos pela sua escolha de uma forma clássica metrificada em 
um momento em que os poetas brasileiros bebiam as formas e temas românticos. Assim, 
a importância de analisar o primeiro texto poético do escritor com seus quinze anos de 
idade se faz, claro, a título de curiosidade e com a finalidade maior de desvendar os seus 
primeiros passos na escrita poética. Além disso, este poema já nos ilustra a hipótese que 
vem sendo confirmada de que o poeta Machado de Assis desde o princípio não se 
vinculou somente à moda romântica, assim como outros poetas em transição no 
período, e por isso, revelou traços da forma e do estilo clássico em seus primeiros 
poemas. Nesse sentido, para embasar nossa análise, escolhemos a obra do poeta 
português Antônio Feliciano de Castilho, “Tratado de Metrificação Portuguesa” de 1851 

(Lisboa), e, portanto, anterior à publicação do poema. Tal obra serviu de manual para 
que os jovens aprendessem a compor versos metrificados e era usado nas escolas, e foi 
nela que se definiu a contagem silábica do verso até a última tônica em língua 
portuguesa, assim como no modelo francês e que usamos até os dias atuais. Dessa 
maneira, será apresentado o poema machadiano dedicado a Sra. D. P. J. A. e lido de 
acordo, principalmente, com as normas apresentadas no manual do Castilho, não 
deixando de levar em conta o momento romântico apresentado por Antônio Cândido em 
Formação da Literatura Brasileira e pelo biografo francês Jean-Michel Massa em sua 
obra A Juventude de Machado de Assis. Ensaio de biografia intelectual (1839 – 1870). 
Segundo Raimundo Magalhães Júnior em Machado de Assis. Vida e obra, o poema 
“Soneto” foi descoberto por José Galante de Souza em 1972 e por isso foi por muito 
tempo ignorado, inclusive por Massa, o qual fez um levantamento excelente dos passos 
de Machado de Assis nos meios literários oitocentistas e de seus textos de juventude. E 
o poema publicado na Marmota Fluminense em janeiro de 1855 “A Palmeira” era tido 

como o primeiro. Sobre este, já pelo título podemos ver uma aproximação à temática 
romântica porque rapidamente associamos esta palmeira à famosa “Canção do exílio” 

de Gonçalves Dias. E de acordo com o crítico, o jovem Machado de Assis estreara 
pessimamente com o seu soneto (MAGALHÃES JUNIOR, 2008). No entanto, 
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acreditamos que tal descoberta muda um pouco a visão que se tem desse jovem poeta, 
pois, todos os poemas publicados entre 1855 e 1856 na Marmota Fluminense,  inclusive 
“A Palmeira”, possuem mais traços românticos e são até mesmo imitações já que o 

jovem Machado de Assis estava aprendendo a compor versos, e este soneto dedicado à 
senhora Petronilha, de que não se tem nenhuma informação, dialoga com um outro 
soneto publicado em 1855 em homenagem ao Imperador do Brasil, “Soneto a S. M. o 

Imperador, o Senhor D. Pedro II”. Logo, é possível ver que o poeta buscou escolher 

uma forma clássica para suas homenagens, sendo então mais sério. E para seus poemas 
amorosos, saudosos e de temas mais corriqueiros foram eleitos versos mais curtos e de 
musicalidade fácil.   
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Machado de Assis. Poemas dispersos. Soneto. 
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RESUMO: Este trabalho pretende estudar as representações da infância nos contos: “As 

margens da alegria” e “Os cimos”, da obra Primeiras Estórias, de João Guimarães 
Rosa, refletindo sobre o modo como se dá o processo de amadurecimento do 
personagem infantil designado como “Menino” nas duas narrativas, por meio da 

construção física e simbólica da viagem.  Considerando que o recorte em questão 
contempla a formação do indivíduo da infância a adolescência, é importante considerar 
que os contos apresentam algumas características provenientes das Narrativas de 
Formação, perspectiva que será levada em conta na análise dos contos elencados por 
nós. A infância é um tema de forte presença em toda a obra do autor. No percurso do 
primeiro ao último conto, assim como nas narrativas de formação, pode se perceber que 
há um processo de aprendizagem.  As viagens feitas pelo Menino em ambos os contos 
possibilitam um novo olhar diante da vida que, a partir de seu mundo imaginativo e suas 
experiências, muitas vezes sofridas, se transforma, cresce e amadurece psiquicamente. 
O livro Primeiras Estórias está estruturado como uma “narrativa de viagem” e, apesar 

da variedade e convivência de ideias das situações narradas e da multiplicidade de tons 
empregados pelo(s) narrador(es), é organizado de uma maneira circular, começando e 
terminando com uma espécie de “narrativa de viagem”, isto é, o primeiro e último conto 

são construídos em torno da metáfora da viagem. Mesmo havendo trabalhos que 
estudaram esse tema na obra de Rosa a perspectiva analítica adotada para o estudo – a 
possível relação com a tradição da “narrativa de formação” e da “narrativa de viagem” – 
revela uma perspectiva singular, pertinente e produtiva para a análise da obra do autor 
de Primeiras Estórias.  Apesar de “ficar a sombra” e não se comparar em quantidade 

aos estudos dedicados ao Grande sertão: veredas, Primeiras Estórias se faz importante 
por tematizar condições da vida humana consideradas à margem da sociedade, como a 
infância, a loucura e a velhice. Portanto, seres que não se limitam ao prosaico e 
permitem que o irreal permeiem suas vidas, proporcionando à obra ilimitados estudos a 
respeito do mítico. Nesse sentido, nota-se que a realidade retratada nos contos, a 
experiência real vivenciada pelo Menino - a “história”, cede lugar ao imaginário, à 

“estória” e esta vem carregada de notas míticas. João Guimarães Rosa é um dos 
principais escritores da modernidade na literatura brasileira, tanto por seu modo peculiar 
e universal de retratar suas origens mineiras, quanto por sua criatividade de inventar de 
novas palavras. Para o desenvolvimento desta pesquisa, será realizada uma leitura 
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crítico-reflexiva dos contos selecionados de Guimarães Rosa, de modo a possibilitar sua 
análise aprofundada, valorizando-se os aspectos simbólicos presentes nas narrativas. 
Essa leitura será acompanhada por leituras teóricas e críticas decorrentes de 
levantamento bibliográfico pertinente aos temas abordados nos contos, como a infância, 
entre as quais entendemos o amadurecimento como uma viagem que permite a junção 
desses dois polos. Além disso, será pesquisada também a fortuna crítica do autor, com 
relevo especial para os estudos dedicados ao livro em que se encontram os contos a 
serem analisados. Acredita-se que, para a análise dos contos, será fundamental 
considerar os aspectos míticos e culturais que envolvem a obra rosiana, assim como 
atentar para as características linguísticas da narrativa deste autor, com destaque para os 
regionalismos e neologismos. Os principais referenciais teóricos que nortearão essa 
pesquisa são, com relação à narrativa de viagem, Maria Alzira Seixo e Octavio Ianni; 
com relação à infância, Philippe Ariès; com relação à narrativa de formação, Mikhail 
Bakhtin, Georg Luckács, Wilma Patrícia Maas, da fortuna crítica de Guimarães Rosa, 
Antônio Cândido, Benedito Nunes, Davi Arrigucci Júnior, Walnice Galvão, Ana Paula 
Pacheco, entre outros. 
 
Palavras-chave: Guimarães Rosa, infância, viagem, formação. 
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O DESAPARECIMENTO FORÇADO NA LITERATURA PÓS-
DITATORIAL: O CASO DE K. – RELATO DE UMA BUSCA 
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Literatura Brasileira 

 
RESUMO: Diante do imperativo de Walter Benjamin de “escovar a história a 

contrapelo”, ou seja, de escrever os eventos históricos do ponto de vista dos vencidos, 
aponta-se a necessidade de articular a história a partir dos restos, das reminiscências, de 
forma a estabelecer uma relação com o passado, a partir da rememoração, também dos 
mortos e dos esquecidos pela história. Há a necessidade de uma memória ativa, 
portanto, que se oponha ao recalcamento e ao bloqueio do trabalho de luto. No caso da 
ditadura civil-militar brasileira, em especial, o recalcamento do passado é característico 
e as artes e a literatura, ao contrário da justiça e da história, parecem ser o espaço que 
abriga o sofrimento, que garante a voz aos derrotados e às suas feridas, e permanecem 
como forma de resistência perante a barbárie. Na literatura pós-ditatorial, o prefixo pós 
refere-se não a um passado superado, mas ao contrário, ao habitar o presente, vive a 
catástrofe e todas as consequências desse passado, do qual não consegue desvencilhar-
se. A literatura aponta, dessa forma, para outra possibilidade de contar a história, como 
uma espécie de retradução, na qual o “não formulado” pode se revelar, não como 
verdade, mas a partir do fragmentário, como versão. A comunicação versará sobre o 
texto de Bernardo Kucinski, K., escrito cinquenta anos depois do golpe militar e aponta 
para o presente da inscrição traumática, principalmente no que diz respeito à 
permanência da incapacidade de enlutar os desaparecidos. O imperativo pós-ditatorial é, 
por excelência, a necessidade de realização do luto. A narrativa centra-se na experiência 
brutal da ausência de A., desaparecida política, - filha de K., personagem principal – e 
de informações, até o presente da escrita, do seu destino final. O livro narra a história do 
pai K., um velho judeu, na busca incansável (não é por acaso que remete o título ao 
labirinto kafkiano) por sua filha A., desaparecida em 1971, junto de seu marido. O 
desaparecido forçado, na história, é central na reflexão sobre autoritarismo brasileiro e 
da América Latina e é definido pela Comissão Nacional da Verdade como umas das 
graves violações do período ditatorial. Em K., é evidente o seu caráter de morte em 
suspensão, de “morte que não cessa”, ou seja, de uma figura que está entre a presença e 

a ausência, entre a esperança e o terror, entre o saber e o desconhecer e, claro, entre a 
vida e a morte. O silêncio e o esquecimento criam situações sem fim e fazem com que 
familiares, como K., tenham de conviver com a tortura de não saber, de não ter 
informações e de não ter acesso ao corpo. Há, portanto, uma privação da morte, mas 
também uma privação da própria vida, do conhecimento do seu destino final. O 
desaparecimento forçado é marcado por uma noção praticamente de irrealidade, como 
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se o desaparecido não apenas não tivesse morrido (ou seja, nega-se a morte), mas, além 
disso, como se ele também não tivesse existido; em suma, nega-se também a própria 
condição de existência, de ter sido uma vida. Ao permanecerem no anonimato da vida e 
da morte, deixam inclusive de ser “pessoas”, ou de serem vidas que foram vividas, pois 

não mereceram a proteção do Estado, ao contrário, e muito menos qualquer tipo de 
cuidado na morte. Tais pessoas estão “fora da lei”, isto é, têm o regime de proteção e 

preservação da vida suspenso. Caracterizam-se pelo conceito referenciado por Giorgio 
Agamben (2002), o homo sacer, chave para compreensão da condição de desamparo do 
sujeito na política moderna e contemporânea. Em uma circunstância na qual a vida 
humana se inclui apenas sob a forma de exclusão, a figura romana do homo sacer é 
caracterizada por ser uma vida matável, isto é, ele pode ser morto sem que ninguém se 
responsabilize por isso, e é insacrificável, pois ao permitir que se mate, a violência 
contra ele não pode ser estabelecida como sacrilégio. A vida de A., de seu marido, ou de 
qualquer outro “terrorista” ou “comunista” não é considerada vida e, portanto, é matável 

e não merece ser contada. Vidas sem valor, sem proteção e ao fim, também privadas da 
morte e da possibilidade do luto. A proposta desta comunicação vincula-se, dessa 
forma, a pensar como o desaparecimento e a ausência estrutura o texto literário, 
modifica completamente os personagens, bem como estabelece uma necessidade do 
trabalho de luto, ainda que atrasado. A narração parece ser a única possibilidade para a 
tentativa de elaboração traumática, como aquela que escapa a compreensão, que não 
pode ser assimilada  e se coloca, portanto, no espaço do irrepresentável, mas que ao 
mesmo tempo, não pode furtar-se do dizer. Para fundamentar a discussão serão 
utilizados, principalmente, as teorias de Agamben (2003), Freud (1914), Butler (2015) e 
Endo (2016). 
 
Palavras-chave: Literatura brasileira. Literatura contemporânea. Ditadura civil-militar. 
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RESUMO: O trabalho aqui disposto tem como intuito estabelecer e analisar as relações 
temporais entre dois períodos divergentes – sendo estes a década de 1940 e a década de 
1950 – a partir da narrativa Selva Trágica, de autoria de Hernani Donato. A referida 
narrativa constitui-se como um romance histórico que vem dispor a história velada 
intrínseca ao contexto de exploração da erva-mate no sul do antigo Estado de Mato 
Grosso pela Companhia Mate Laranjeira, que obtinha a concessão das terras 
constituídas pelos ervais nativos, no período correspondente aos fins do século XIX até 
meados do século XX, quando a concessão não pode mais ser renovada em virtude de 
acontecimentos de cunho político. A perspectiva acerca dos fatos que permearam o 
ambiente ervateiro traçou-se a partir das questões que envolviam os ervais, os 
indivíduos que neles trabalhavam e toda a esfera social, política e econômica intrínseca 
à temática da colheita da erva-mate. Para tanto, o autor dispõe de um estudo acerca dos 
ervais e de suas condições, e redireciona a atmosfera do erval no produto discursivo das 
personagens. Os caracteres dispostos na trama por Donato são reflexos dos estereótipos 
que compunham o Ciclo da Erva-Mate e sua exploração.  A partir da presente análise, - 
tendo-se como subsídios os índices históricos e sociais da época -, busca-se avaliar 
como as linhas de força exercidas pelo contexto de exploração dos ervais apresentam 
um diálogo com o período de 1950 no âmbito histórico e social, e como este diálogo 
articula-se manifesto na esfera discursiva. Sendo assim, parte-se da premissa que as 
relações entre as duas épocas em questão devem ser concebidas e avaliadas a partir do 
nível da linguagem e das correlações entre o enunciado e a enunciação. Logo, parte-se 
dos indicadores discursivos da narrativa Selva Trágica para o conjunto de significados 
que estes trazem consigo. Tendo em base a articulação que Donato apresenta em sua 
narração, busca-se avaliar qual a relação entre os dois períodos já discriminados 
anteriormente e os reflexos dessa relação no nível do discurso. Busca-se avaliar na 
presente pesquisa como se articulam as correlações entre ambos os períodos a partir do 
âmbito discursivo, sendo este analisado mediante as concepções de teóricos como 
Mikhail Bakhtin e José Luiz Fiorin acerca do discurso, uma vez que são as 
manifestações discursivas em virtude do contexto de exploração ervateira que nos 
interessam na pesquisa aqui disposta. A metodologia do presente trabalho volta-se para 
a análise das instâncias discursivas mediante aos fatos nelas projetados. Sendo assim, 
busca-se na análise do discurso caracteres que expliquem as linhas de força atuantes na 
esfera discursiva e a compreensão do processo de articulação dos reflexos inerentes a 
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esta esfera. A análise dos diálogos temporais entre duas décadas, bem como o estudo 
das marcas da esfera ervateira no teor discursivo da narrativa de Hernani Donato são 
aspectos de grande relevância para a pesquisa em questão, uma vez que a partir desses 
pontos pode-se estabelecer a coerente relação entre o contexto de elaboração da 
narrativa e suas projeções no que tange ao âmbito extrínseco ao texto. Como produto 
final da presente pesquisa, que ainda configura-se em andamento, busca-se ratificar – 
mediante a linguagem disposta na construção narrativa e seus indícios discursivos – o 
diálogo que permeia as divergências entre as classes dominantes provenientes do 
contexto histórico, político e social da década de 1950, uma vez que, segundo a análise 
dos dados até então obtidos e considerados sob a esfera da análise do discurso, pode-se 
dispor o embate dessas classes a partir da articulação narrativa de Donato. Logo, as 
disposições gerais do estudo aqui descrito partem das relações discursivas e dos fatores 
intrínsecos à própria narrativa que só podem ser desvelados mediante ao estudo das 
estruturas do discurso em detrimento do contexto a partir das quais foram articuladas e 
situadas. 
 
Palavras-chave: Correlações temporais. Romance Histórico. Instâncias Discursivas. 
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PARA ALÉM DA IMAGEM: RELAÇÕES SEMIÓTICAS E 
CONFIGURAÇÃO DO ETHOS NA LITERATURA DE MACHADO 

DE ASSIS E NO CINEMA DE JÚLIO BRESSANE 
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Literatura Brasileira 
 

RESUMO: Esta pesquisa analisa adaptações cinematográficas do romance Memórias 
Póstumas de Brás Cubas (1881) e dos contos Um esqueleto (1875) e A causa secreta 
(1896) de Machado de Assis, realizadas pelo cineasta Júlio Bressane para os filmes 
Brás Cubas (1985) e A erva do rato (2008). O ponto de partida está na percepção do 
modo de transpor o gênero narrativo às telas de cinema, e as particularidades 
decorrentes dos efeitos do que Ismail Xavier (2006) chama de cinema de autoria – um 
cinema que recusa a narrativa convencional e ultrapassa os limites de renovação que o 
Cinema Novo (1952) conduziu até meados de 1968. Pretende-se detalhar a configuração 
de um ethos fílmico próximo a um ethos literário, de onde se possa afirmar a presença 
de uma poética desenvolvida por Bressane em sua filmografia de modo geral; e em 
particular, nos filmes que se prestam a transcriações a partir de obras machadianas. O 
detalhamento do ethos tanto das obras literárias quanto fílmicas no decorrer deste 
trabalho está no âmbito da composição dos personagens, bem como na dimensão da 
consciência humana que relativiza os valores morais e sociais dentro de uma relação 
semiótica entre cinema e literatura. Buscamos analisar a aproximação dessas duas 
linguagens de arte de forma que possibilite a discussão a respeito do processo de 
representação de uma identidade nacional, cada uma a seu tempo e espaço. Assim, 
torna-se relevante o estudo de caracteres das obras citadas que desmontem a ideia de 
conformidade social, por meio de um conceito de renovação formal, chegando à 
delimitação clara do que o cinema de autoria brasileiro realizou no século XX e XXI 
por meio de retratos sociais presentes na literatura novecentista. No que se refere ao 
estudo da prosa de Machado de Assis será debatida a composição moral dos 
personagens como tradutores de seu tempo, bem como a filosofia analítica será auxiliar 
para a percepção do processo de manipulação da pessoalidade dos protagonistas, em 
meio às teorias das emoções já sinalizadas em estudos durante o mestrado. Pretende-se 
descrever o aproveitamento criativo que o cineasta Júlio Bressane colheu dessa temática 
para a renovação formal do cinema brasileiro desde os anos de 1960. A presença de um 
ethos poético voltado para a moralidade na literatura de Machado de Assis e no cinema 
de Júlio Bressane representa um marco no processo de percepção e descrição da 
realidade social brasileira. Ambos estão imbricados pelo sentido de autoria, e com 
intenções que vão além da produção estética, visto que buscam retratar o Brasil. Quando 
as vertentes de sentidos que se originam da vontade de representar o produto artístico 
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brasileiro são levadas adiante, tem-se o início da elaboração de um ethos moral, social e 
cultural que se cria pela mão de autores de elevado poder poético. O fazer artístico é 
considerado depositário do passado histórico, seja por via literária ou cinematográfica, e 
a descrição de particularidades da subjetividade humana é possível pela observação de 
tipos sociais (SCHWARZ, 2000). Assim, a proposição desta pesquisa está no âmbito da 
percepção e descrição minuciosa de uma poética, capaz de firmar um ethos moral 
próprio da formação da identidade nacional, por vias literárias em Machado de Assis e 
no cinema de Júlio Bressane. Segundo Ismail Xavier (2006, p. 6) há na filmografia do 
diretor a exploração das relações entre o icônico e o verbal, entre percepção visual e 
leitura do texto, de posturas que sinalizam a interação entre o projeto literário, as artes 
visuais e as experiências urbanas permeadas pelos meios de comunicação e pela 
saturação das imagens.  
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Ethos. Poética. Júlio Bressane. Cinema e literatura. 
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RESUMO: A ideologia patriarcal, sustentada por um discurso biologizante e 
hierárquico sobre os corpos, impôs as mulheres uma vida de silêncio e regulamentação, 
tanto na esfera do privado quanto na do público. Piscitelli (2002) afirma que a 
subordinação feminina, apesar de apresentar diversas facetas, mostra-se universal ao 
estar presente em diferentes contextos e em todos os momentos históricos conhecidos. 
No campo literário, muitas eram as mulheres que, relegadas ao espaço doméstico, 
escreviam usando pseudônimos masculinos, a fim de evitar a hostilidade da família, de 
outros escritores e da sociedade (FONTES, 2014). Nota-se, portanto, como o campo 
literário não é um espaço neutro e homogêneo, mas sim uma zona de disputas de poder 
em que, condicionado por ideologias, se legitima e universaliza determinada escrita em 
detrimento de outras. Schmidt (2014) citando Donna Haraway (1994) afirma que a 
escrita seria: “um jogo mortalmente sério, porque o que está em questão é justamente a 

possibilidade (ou a negação) da representação.” Quando, no circuito literário (editoras, 

escolas, universidades, prêmios literários), abre-se caminho a representatividade de 
determinados grupos hegemônicos, outras vozes que destoam dessa posição de 
privilégio são marginalizadas. O campo literário brasileiro, afirma Dalcastagnè (2012), 
ainda é marcado por profunda uniformidade. Segundo pesquisas coordenadas pela 
estudiosa, de 1990 a 2004, 72,7% dos romances publicados pelas principais editoras do 
país eram de autoria masculina e que 93,9% do total de publicação é escrito por 
brancos. Vale ressaltar, que a maioria desses escritores ocupam profissões em que há 
apropriação da norma culta da língua, como jornalistas e acadêmicos. Esses dados 
corroboram com a asserção de que a literatura brasileira antes de ser um espaço de 
múltiplas representatividades e legitimidades, é marcado por forte homogeneidade de 
gênero e de raça e composto majoritariamente por pessoas de alto nível escolar. Faz- se 
necessário, portanto, indagar quem são esses outros silenciados pelo cânone literário, de 
onde falam e o que falam. Nesse contexto se insere o livro Perifeminas II- Sem 
Fronteiras. Parte de um projeto maior (Projeto Perifeminas II), o livro foi publicado em 
2014 com tiragem de 2.000 exemplares. Em 2013, foi lançado o primeiro volume da 
antologia, com o título Perifeminas – Nossa História. Aprovado pelo Programa para a 
Valorização de Iniciativas Culturais- VAI 2012, a iniciativa foi realizada pelo coletivo 
Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, representado por Georgette Maloupas. O 
livro consta com relatos de mulheres ligadas “à periferia, ao feminismo, ao Hip Hop e a 

literatura marginal” (HIP- HOP, 2014). São 60 narrativas autobiográficas, expressas em 
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prosa, poesia e graffite, de mulheres de várias localidades do mundo, como: Brasil, 
Curdistão, Chile, Colômbia, República Dominicana, Cuba e Uruguai. As experiências 
narradas versam sobre diferentes temas: o machismo, a violência, a sororidade, o 
lesbianismo, o veganismo, o colonialismo, dentre outras questões que perpassam as 
experiências dessas mulheres e as constituem. Frente a visibilidade e a 
representatividade historicamente negada às mulheres, a obra mostra-se como uma rica 
fonte de análise ao apresentar uma leitura de mundo bastante singular. Este trabalho 
propõe-se, portanto, a uma reflexão sobre as ausências e os silêncios presentes no 
discurso literário, bem como as potencialidades de descentramentos encontradas nas 
vozes dessas mulheres. Nossa hipótese, ratificada pelos resultados parciais, é a de que a 
obra, enquanto produção literária de autoria feminina não canônica, estruture, estética e 
politicamente, perspectivas outras de representação. Faz-se necessário, portanto, 
vincular aspectos de gênero, raça e classe, utilizando como aporte teórico-crítico as 
contribuições dos feminismos decoloniais. Nosso estudo se concentra, sobretudo, na 
análise da obra. Busca-se identificar os eixos temáticos, bem como levantar perfis das 
autoras e das idealizadoras do projeto. Espera-se com isso, contextualizar o livro no 
circuito literário e traçar um recorte temporal, social e espacial das mulheres que fazem 
parte dessa iniciativa.  
 
Palavras-chave: Mulheres na Literatura. Feminismos decoloniais. Hip-Hop.  
Colonialidade de gênero. Interseccionalidade. 
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RESUMO: Diante das odes, baladas, elegias, églogas, cantigas, trovas e sonetos, a 
poesia arquitetada por Hilda Hilst vai ganhando e perdendo forma ao passo que o 
universo construído em seus versos se multidimensiona através do diálogo que ela 
articula tanto com as formas composicionais mencionadas quanto com os poetas que as 
articularam. À conclusão semelhante chegou Cristiane Grando (2014) que empreendeu 
análise do poema “Da morte, odes mínimas”, publicado em 1980, tendo como ponto de 

partida o processo criativo empreendido por Hilst através do estudo de manuscritos. No 
artigo “Pela estrada das Odes Mínimas, de Hilda Hilst”, publicado no dossiê dedicado a 

escritora da revista Antares: Letras e Humanidades no primeiro semestre de 2014, 
Grando (2014) afirma: “Hilda Hilst, em sua obra, retoma uma parte significativa da 
tradição literária, dos textos clássicos, dialogando com várias formas poéticas fixas - 
ode, trova, soneto, balada, elegia, cantares e fábulas -, às vezes aceitando-as, 
normalmente inovando-as” (GRANDO, 2014, p. 9).E é através desse viés de leitura que 
procuramos, em nossa tese, analisar de que forma a arquitetura das formas 
composicionais clássicas é ressignificada na ars poética de Hilst desde sua primeira 
obra Presságio (1950) até seu último poema publicado em vida: “Mula de Deus” 

(publicado separadamente na narrativa Estar sendo. Ter sido em 1997). Entendendo que 
na revelação poética reside todo um processo arquitetônico esteticamente engendrado 
para a consolidação de um projeto que aponte para a novidade da tensão, do 
estranhamento, diante do fenômeno literário, é que pretendemos assinalar não só como 
se dão os processos de ressignificação formal, mas como eles estão implicados na 
construção da identidade estética da escritora paulista nascida em Jaú, em 1930. Assim, 
pretendemos aqui discutir o conjunto de poemas: “Sonetos que não são”, segundo grupo 

de poemas publicado inicialmente em Roteiro do Silêncio (1959) e que nos chega 
através da antologia Poesia 1959/1967 publicada pela livraria Sal em 1967. Trata-se de 
um conjunto de seis poemas nos quais Hilst exercita a forma do soneto, ora aceitando os 
padrões arquitetônicos clássicos, ora negando-os. A sua leitura por esse viés leva ao 
entendimento de que há uma tendência para o questionamento diante do fazer poético 
fazendo com que seu verso vá se construindo de modo que as imagens se aprofundam à 
medida que um afastamento com a forma vai sendo articulado. Essa parte do estudo, 
nesse sentido, intenciona avaliar como o aprofundamento das metáforas articula a 
ruptura com a forma composicional “soneto”. Para tal, apoiar-nos-emos nos estudos 
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acerca das metáforas em Manoel de Barros e Guimarães Rosa de Grácia-Rodrigues em 
sua tese De Corixos e de Veredas (2006) e nos estudos de Maurice Blanchot  (2002) no 
seu ensaio “La Soledad Esencial” primeira parte da obra El espacio Literario (2002).  
Nesse sentido, em face das massas trabalhadas por Hilda Hilst para que forma e 
conteúdo dialoguem de modo com que o constructo poético assuma a consistência 
estética necessária para residir axiologicamente no plano artístico/literário, é que nos 
valemos não só da leitura crítica e analítica de suas poesias, mas também buscamos 
dialogar com outras pesquisas de mesma natureza que estão sendo desenvolvidas por 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros a fim de que a nossa contribua, de alguma 
forma, para ampliação crítica do fenômeno que nos propomos a estudar.  
 
Palavras-chave: Formas Composicionais Clássicas. Metáfora. Hilda Hilst. Soneto. 
Ruptura. 
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RESUMO: O Brasil lidera o número de mortes de travestis e transexuais no mundo. 
Visto como corpos abjetos, as mulheres trans tem incididas sobre si uma estrutura 
articulada de opressão que as assegura a absoluta ausência de poder sobre seus próprios 
corpos. O discurso médico e psicológico apresenta-as como doentes; incapazes de 
decidirem sobre, em que medida, querem/podem modificar seus corpos no sentido de 
uma inteligibilidade cultural de gênero correspondente, não ao designado ao 
nascimento, mas o reivindicado para si. O Estado, por sua vez, as nega a categoria de 
cidadãs, proibindo-as da vida em sociedade por meio de políticas de exclusão (a 
impossibilidade de uso do nome social, por exemplo). Nesse cenário questiono: O que 
tem a literatura com isso? No intuito de estabelecer essa relação, em fase inicial da 
minha dissertação de mestrado, elegi a narrativa brasileira contemporânea “Do fundo do 

poço se vê a lua” (2010), de Joca Reiners Terron, publicada pela editora Companhia das 
Letras a partir do projeto multimidiático Amores Expressos. Tal narrativa busca não 
apenas dar conta da relação, ora opressiva ora fraternal, entre os irmãos gêmeos William 
e Wilson/Cleo, mas principalmente dar voz a Cleo, mulher transexual, em seu processo 
de inteligibilidade cultural do gênero feminino. Nesse sentido, a narradora afirma logo 
nas primeiras páginas do texto: “Eu poderia chamar isto de uma espécie de 

autobiografia na terceira pessoa, ao menos até o momento, não fosse o William se 
afastar da janela deixando cair o lençol que envolvia seu corpo nu. É então que surgem, 
um palmo abaixo de seu umbigo, os vinte e tantos centímetros pendentes de carne e de 
nervos que fazia toda a diferença entre nós dois. Eu digo olá, Willian. Olá, pau do 
Willian” (TERRON, 2010, p. 29), evidenciando o par identidade/diferença em relação 
de diferença que se pretende estabelecer tanto consigo mesma quanto com o irmão. No 
entanto, meu maior objetivo nessa comunicação será refletir sobre o processo pelo qual 
Cleo passa (mudança Brasil-Egito, perda de memória, hormônios, cirurgias etc) para ter 
socialmente o respaldo de identificar-se pelo gênero que melhor se adequa a ela: o 
feminino. Nesse sentido, considero importante ressaltar que, no entanto, “no que se 

refere às mulheres transexuais e às travestis, é patente que, em nossa sociedade, elas não 
recebem o mesmo tratamento dado às mulheres cisgênero, popularmente tidas como 
mulheres “de verdade”, tampouco as mesmas oportunidades, de modo que as mulheres 

transexuais e as travestis, além de serem vitimadas pelo machismo, também o são por 
uma forma de sexismo, de base legal-biologizante, que lhes nega o estatuto da 
feminilidade ou da “mulheridade” (JESUS; ALVES, 2010), ou seja, sobre Cleo incidida 
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essa dupla articulação da violência tanto simbólica quanto física daquilo que é 
perspectivo ao feminino cisgênero, que é o processo constante de intimidação por meio 
do estupro do masculino sobre o feminino com o intuito de manutenção das estruturas 
de poder quanto o questionamento de sua identidade enquanto “mulher de verdade”, 

sendo, inclusive, esse o motivo de seu assassinato. Dessa forma, sobre a  identidade da 
narradora e sua efetiva existência em sociedade é conveniente afirmar que “em sendo a 
identidade assegurada por conceitos estabilizados de sexo, gênero e sexualidade, a 
própria noção de “pessoa” se veria questionada pela emergência cultural daqueles seres 
cujo gênero é “incoerente” ou “descontinuo”, os quais parecem ser pessoas, mas não se 

conformam às normas de gênero da inteligibilidade cultural pelas quais as pessoas são 
definidas” (BUTLER, 2010, p. 38), assim “se certas vidas não são qualificadas como 
vidas ou se, desde o começo, não são concebíveis de acordo com o enquadramentos 
epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno 
dessas palavras.” (BUTLER, 2015, p. 13). Portanto, inicialmente, as conclusões a que se 
chegam são que 1) a narrativa hiper-realista de Terron tenta dá conta da vida de Cleo 
(desde o nascimento até o assassinato) recorrendo aos mais variados estereótipos 
consciente e inconscientemente e 2) a violência apresenta-se relativa ao gênero, ou seja, 
todo o desenvolvimento da narrativa se dá devido ao preconceito (melhor dizendo: 
ojeriza social) em relação a identidade de Cleo entendida sempre como algo artificial.     
 
Palavras-chave: Transexualidade. Violência. “mulheridade”.  
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RESUMO: Em idos de 1400, quando Espanha e Portugal lançaram seus navios ao mar 
para conquistar novos territórios, os dois países estavam também - ainda que não de 
forma consciente - inaugurando novos ciclos de comunicação. Os trânsitos que 
decorreram daí, entretanto, não se restringiram a escravos e mercadorias: a 
movimentação promovia também trocas culturais. Esta é apenas uma das razões para 
compreender que, tantos séculos depois, haja enlaces e pontos de convergência entre a 
literatura contemporânea da África lusófona (notadamente a de José Eduardo Agualusa, 
autor angolano, objeto deste estudo) e o Brasil. No livro Lusophone Africa: beyond 
Independence, Fernando Arenas defende uma forte conexão entre as nações que 
compuseram a matriz transatlântica lusófona durante muitos séculos. Isto em 
decorrência do tráfico de escravos e do colonialismo português, ainda que o Brasil já 
não tivesse Portugal como metrópole. Outro forte resquício dessa interação entre Brasil 
e Angola é a língua: usar o português pode se assemelhar a algo como uma aceitação 
pacífica de um elemento trazido pelo colonizador. O que ocorre, entretanto, é que o 
mesmo uso pode se converter numa possibilidade de reescrever a história. É sobre esta 
base que o trabalho presente se fundamenta: a de que a língua portuguesa ajuda o 
escritor angolano José Eduardo Agualusa a recontar a história de seu país – inclusive do 
ponto de vista político, em obras como Teoria Geral do Esquecimento. Nela e nas 
quatro outras obras que são também objeto desse estudo (Milagrário Pessoal, O Ano 
que Zumbi Tomou o Rio, Barroco Tropical e Nação Crioula), estão claros os pontos de 
interseção entre Angola e Brasil. Num mapa imaginário e afetivo das referidas obras de 
José Eduardo Agualusa, os países têm uma relação de quase continuidade geográfica. 
São nações irmãs, uma sendo a extensão da outra. Esta é a hipótese defendida aqui: a de 
que os referidos pontos de convergência fazem com que o autor trate o Brasil como uma 
extensão de Angola. Seus personagens transitam livremente entre os dois países, 
estabelecem relações, citam outros autores brasileiros. Nos volumes escolhidos, o autor 
opera aproximações entre Angola e Brasil a partir de livros e canções brasileiras, da 
língua portuguesa, dos trânsitos intercontinentais durante a escravidão e da própria 
colonização em comum. Além disto, Agualusa também recorre ao fato de conhecer bem 
o Brasil para transformá-lo em cenário dos livros, como ocorre em O ano em que Zumbi 
tomou o Rio.  Tanta intimidade de Angola com o Brasil (ao menos no que diz respeito à 
literatura produzida por José Eduardo Agualusa) não se converte, entretanto, numa via 
de mão dupla. É o que se observa numa análise preliminar sobre o assunto, a ser 
investigada com maior profundidade durante o doutorado: se a Angola de Agualusa 
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busca essa aproximação com o Brasil por entendê-lo como uma nação irmã, o mesmo 
não se dá com a literatura brasileira contemporânea, que ainda busca se espelhar em sua 
matriz cultural europeia. Assim sendo, o Brasil aparece, na literatura de Agualusa, como 
uma possibilidade de auxiliar na construção desta nova identidade angolana, mesmo que 
o inverso pouco (ou não) ocorra com a literatura produzida no Brasil em tempos atuais. 
De qualquer forma, se faz necessário um olhar mais atento para estas questões, com 
uma leitura que se detenha mais sobre os aspectos desse trânsito entre os dois países. 
Para operar tal leitura, a pesquisa conta com uma revisão de bibliografias sobre o tema, 
leitura apurada dos cinco volumes, a fim de encontrar suas especificidades e marcas do 
estilo do autor, tendo sempre como parâmetro a relação entre Angola e Brasil. Além 
disso, a pesquisa contempla também seis entrevistas com o autor dos livros, José 
Eduardo Agualusa. A pesquisa defende também uma maior visibilidade da literatura 
contemporânea produzida em países da África, pela simples razão de que, em muitos 
pontos, ela pode guardar semelhanças com o Brasil. Uma vez que esta discussão se faça 
mais presente nas salas de aula das universidades do país, o conhecimento sobre a 
produção africana pode ajudar a conhecer ainda mais a própria literatura produzida no 
Brasil. Entender tais conexões pode inclusive operar positivamente na desconstrução de 
velhos estereótipos sobre a arte produzida nos países da África. O projeto de pesquisa 
também se posiciona de forma a acreditar que a academia pode contribuir com um 
maior conhecimento acerca da literatura produzida na África, que é uma das matrizes 
culturais do Brasil. Por esta razão de redescoberta de uma identidade que por vezes é 
comum, conhecê-la e ter uma visão crítica acerca de sua produção se faz cada vez mais 
imperioso. 
  
Palavras-chave: Literatura angolana. Literatura africana. José Eduardo Agualusa.  
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RESUMO: Analisando a obra Frankenstein, de Mary Shelley, busca-se compreender a 
crítica de um padrão racionalista de interpretação do mundo, em auge no século XIX, 
bem como sua relação com o contexto sócio-cultural pós revoluções francesa e 
industrial. Para tanto, será levado em consideração os critérios de construção do(s) 
monstro(s) formulado(s) pela Literatura Gótica em língua inglesa, tais quais os critérios 
étnicos, físicos e estéticos de grupos não-estabelecidos – sobretudo na capital do 
Império Britânico, no século XIX – em que o confronto étnico-social é agravado e vem 
à tona através do progresso e discurso científicos. Assim sendo, será levada em 
consideração aspectos históricos como discursos políticos que fazem referência à obra 
de Mary Shelley, bem como algumas das cartas da autora e charges políticas, como 
observados no período pós a publicação da primeira edição da obra, em 1818 e se 
tornando cada vez mais frequentes após a segunda edição, de 1831 – destaca-se, aqui, o 
discurso de George Canning no parlamento inglês, a respeito da escravidão do negro 
(em 16 de março de 1824), e as charges sobre a lei do “Home Rule” da Irlanda e da 

reforma política em favor dos trabalhadores (em 20 de maio de 1882 e 8 de setembro de 
1886, respectivamente), onde são claras através da associação de imagens ou 
comparação com a obra em questão, as atribuições de caracteres físicos e étnicos de 
grupos não estabelecidos, os “Outsiders” ao monstro, o qual devido à própria 

subjetividade do horror (o que fez surgir vários monstros de Frankenstein com 
diferentes designs), não possui uma descrição detalhada no texto original (HITCHOCK, 
2010; ALCEBÍADES, 2006). Tendo em vista o caráter transformador do monstro, esse 
projeto busca estudar a relação entre a criatura monstruosa e os padrões estabelecidos de 
uma sociedade, no caso a Inglaterra do século XIX, a partir da obra Frankenstein, de 
Mary Shelley. Logo, pretende-se: A) analisar como a questão da alteridade transforma o 
conteúdo e a estética do texto fantástico (no caso, o texto gótico), tornando-o o reflexo 
das novas relações de poder surgidas não apenas a partir da Revolução Industrial e da 
Revolução Francesa – que produziram novas classes e dilemas sociais -, mas também 
com a ampliação da força da autoridade científica; em relação à esta última, B) propõe-
se uma reflexão sobre suas consequências na constituição de um novo caráter 
mitológico do mundo, fruto da especulação científica do período. A análise se centra na 
representação das figuras do monstro, dotada de potencial transgressor, e na figura do 
filósofo natural que detém o poder de decisão sobre os benefícios e prejuízos que o 
monstro carrega, e que aparece como o elemento normatizante do corpo individual e 
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social da sociedade industrial e da literatura produzida por ela, criando, assim, um 
diálogo entre sociedade, ciências e literatura. Para tanto, procura-se identificar as 
características pertencentes aos grupos sociais emergentes nesse contexto, sobretudo das 
culturas não industrializadas e/ou não europeias, nas quais se baseia a constituição da 
figura do monstro, percebendo como o texto gótico se apropria delas para criar o efeito 
de horror em suas histórias. Dessa forma poder-se-á compreender melhor a nova 
formulação desse estilo (o gótico) bem como a margem aberta para o surgimento da 
Literatura de Ficção Científica. Portanto, por meio da figura do monstro, busca-se 
compreender as discussões entre natureza, artificial e sobrenatural, discurso político e 
literatura, discurso científico e normatização de preconceitos, na formação e/ou 
apropriação do monstro, visto como um “counterfeit” (significado próximo ao de cópia-
falsa ou cópia-imperfeita) de um humano, ou seja, explorar-se-á como a figura do 
monstro e seu antagonista e criador serviu como um aviso ao avanço científico 
desprovido da ponderação sobre suas consequências, ao mesmo tempo em que foram 
apropriados pelo discurso dominante, sobretudo no que se refere à literatura e seu papel 
político e social. 
 
Palavras-chave: Literatura inglesa. Frankenstein. Gótico. Ciência. Outro. 
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RESUMO: Um projeto de mestrado na área de literatura não teria melhor lugar para 
nascer senão a partir de um livro – ainda que esse não componha a pesquisa nem como 
objeto de estudo tampouco como parte da bibliografia. A obra em questão é E se 
Obama fosse africano?, do escritor moçambicano Mia Couto. Nela, entre ensaios e 
transcrições de palestras, o autor elabora questionamentos sobre a permanência de 
mecanismos de subordinação do conhecimento herdados dos períodos coloniais. O foco, 
claro, recai sobre a África, em especial os antigos territórios de colonização portuguesa. 
O texto “Sonhar em casa”, originalmente apresentado de forma oral em homenagem a 
Jorge Amado, foi por muito tempo o fio condutor das problematizações aferidas até a 
devida escrita do projeto. A fala refere-se à influência dos mais variados trânsitos 
atlânticos – modernos e contemporâneos – na formação de uma identidade nacional nos 
países lusófonos. Precisamente, a presença das colônias portuguesas na África na 
constituição do repertório cultural brasileiro desde o século XVI e, depois, a influência 
do Brasil durante o século XX no desenvolvimento cultural das, ainda, colônias 
africanas. Couto destaca os trânsitos literários e o papel de escritores como Graciliano 
Ramos e Jorge Amado na formação de ideários nacionais na literatura africana de língua 
portuguesa. Esses diálogos seriam responsáveis por intensificar o sentimento de 
necessidade da produção não só de literaturas originais, que falassem sobre e para as 
sociedades angolanas, moçambicanas e caboverdianas, mas também a da apropriação do 
idioma europeu como nacional, sujeito às transformações e adaptações particulares às 
culturas locais. Couto destaca a sujeição do intelectual africano no século XX e lança o 
Brasil como um exemplo a ser seguido por apresentar problemas semelhantes diante de 
um passado comum. Se Mia Couto foi quem inspirou a reflexão inicial do projeto, são 
textos fundamentais ao amadurecimento do mesmo Condenados da Terra, de Frantz 
Fanon, Angola e Moçambique, de Rita Chaves, A África e os africanos na formação do 
mundo atlântico, de John K. Thornton, e a dissertação de mestrado de Laila Brichta, O 
bem da nação. A última responsável por chamar a atenção para um autor que se tornou 
objeto de estudo desse projeto: o angolano Viriato da Cruz. Quanto às obras de Chaves 
e Thornton, foram ambas importantes para a contextualização da África, em especial 
Angola, ao longo das transformações econômicas e culturais do extenso período 
colonial. Já Fanon, ele próprio militante anticolonial, adicionou a problemática – que 
muito interessa a essa pesquisa – sobre os limites possíveis da descolonização. Uma vez 
independentes, fica a cargo das ex-colônias livrarem-se do aparato colonial. No entanto, 
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se econômica e politicamente essa limpeza é difícil, no âmbito da cultura as fronteiras 
entre as heranças nativas, as europeias e aquelas que não são nenhuma nem outra – são 
híbridas – desaparecem. Cabe a cada nação responder como lidar com essas linhas 
imaginárias. É essa a questão proposta pelo projeto aos objetos de sua análise. Viriato 
da Cruz, mais militante anticolonial que poeta, escreveu doze poemas, todos com sua 
motivação política evidente. Pautados em temas como a terra, a cultura e a organização 
social, Cruz mescla elementos de origens – étnicas e sociais – diferentes e compõe o 
cenário daquela que enxerga ser a sua Angola possível. A hipótese defendida pelo 
projeto é que o autor angolano acreditava na justaposição de culturas como resposta. 
Angola jamais seria o que era antes da colonização, e isso, segundo seu posicionamento, 
não condizia com um processo de perda de identidade. Pelo contrário, a capacidade de 
soma seria a característica essencial da cultura pós-colonial angolana. Ao partir dessa 
hipótese interpretativa, fazer uma associação entre as estratégias empregadas para 
solucionar problemas de subordinação intelectual entre culturas pós-coloniais de Viriato 
da Cruz e Oswald de Andrade, o segundo objeto de estudo dessa pesquisa, torna-se 
possível. O intelectual modernista não só buscou responder à questão, mas combateu a 
ideia de que nada no Brasil era original, tudo se resumia a cópias dos Estados Unidos e 
da Europa por falta de capacidade criativa e técnica. Para Andrade, a capacidade de 
cópia e mescla de qualidades de origens diversas seria justamente a criação original 
brasileira. Sendo esse o eixo da pesquisa, a ideia trabalhada no início desse texto de 
trânsitos e diálogos atlânticos não explicaria a comparação de Oswald de Andrade e 
Viriato da Cruz. Por isso, nesse projeto trabalha-se com o conceito de coaparição, pois 
apesar das distâncias – temporais e espaciais – ambos lidavam com um mesmo 
problema, a subordinação política e cultural como herança colonial, e procuraram 
solucioná-lo, ao menos na poesia, de maneira semelhante: através da somatória. Fosse o 
processo de junção de culturas ou a própria antropofagia, nada foi excluído na busca 
pela essência da cultura angolana e brasileira, em Cruz e Andrade, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Literatura Comparada. Estudos pós-coloniais. Viriato da Cruz. Oswald 
de Andrade. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção da 
espacialidade nas crônicas da escritora portuguesa contemporânea Alexandra Lucas 
Coelho. Em um primeiro momento, adotam-se como objeto de trabalho as crônicas 
reunidas em seu livro Vai,Brasil (2015), nas quais a viagem e a mobilidade ganham 
foco na construção do espaço pela visão do narrador. Desse modo, unem-se, à 
abordagem dos textos, duas perspectivas, que, de acordo com Luís Alberto Brandão em 
seu artigo Espaços literários e suas expansões (2007, p.208-9), compõe uma das 
maneiras de abordar o elemento espacial em sua relação com a literatura. Esta, em 
específico, une perspectivas dos Estudos Literários e dos Estudos Culturais e 
Geográficos: “com maior ou menor afinidade com os Estudos Culturais, utiliza um 

léxico espacial que inclui termos como margem, território, rede, fronteira, passagem, 
cartografia, buscando compreender os vários tipos de espaços representados no texto 
literário em função do fato de se vincularem a identidades sociais específicas”. Portanto, 

em um primeiro momento, considera-se as possíveis relações que o espaço no mundo 
contemporâneo pode estabelecer com a construção e questionamento de identidades e 
discursos pré-definidos acerca de si e do outro. Para isso, o trabalho se pautará em 
conceitos tomados, sobretudo, a Doreen Massey (2009) e Milton Santos (2003, 2006, 
2009), que são pertinentes à globalização e sua relação com definições acerca do espaço 
- tais como fronteiras, a oposição entre lugar e espaço, e o trânsito – e como isso se 
vincula à questão da relação entre o homem e o espaço, bem como a de sua função na 
construção da identidade individual, nacional e cultural. Em um segundo momento, a 
pesquisa buscará avaliar a condição da literatura de viagem em relação à Teoria 
Literária e questões de literatura, refletindo acerca da possibilidade de repensá-la a 
partir de teorias pós-modernistas, isto é, tomá-la como um questionar e atualizar do 
passado, uma vez que se considere o contexto contemporâneo de, por um lado, maior 
mobilidade de informação e pessoas, e, por outro, construção de fronteiras sociais e 
desigualdades, causadas pela mesma globalização. Qual seria seu possível significado, 
portanto? Acredita-se que a resposta para tal questão envolveria, certamente, entre 
outras, a perspectiva da relação ex-colonizador x ex-colonizado, visto que o narrador 
transita por vários estados do Brasil, observando e refletindo acerca de diversas 
questões, mas sempre remetendo ao seu próprio país, Portugal. Assim, pretende-se 
realizar a análise da obra estabelecendo sempre o diálogo entre o aspecto espacial e de 
viagem e o literário presente nas crônicas, utilizando desde teóricos como Maria Alzira 
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Seixo (1998) – a respeito da viagem -, Linda Hutcheon (1991) e Ana Paula Arnaut 
(2002, 2011), como também de conceitos relativos à construção e representação do 
espaço na literatura, tais como os de Bakhtin (1997, 1998) e Gaston Bachelard (1993), 
uma vez que a construção da espacialidade na ficção envolve o olhar subjetivo do 
narrador autodiegético, que pode afirmar certos significados a respeito do espaço, e, no 
entanto, subverter outros. Ademais, serão abordadas questões pertinentes à 
intertextualidade e dialogismo, buscados, novamente, em Bakhtin e Linda Hutcheon, na 
medida em que a escritora portuguesa utiliza de múltiplas referências a discursos 
relativos à literatura e história brasileiras para construir sua visão do espaço em que se 
encontra. Assim, busca-se compreender de que modo a obra de Alexandra dialoga com 
a questão da busca e questionamento da identidade do eu e do outro na 
contemporaneidade, manifestada pelo narrador por meio da construção e reconstrução 
do espaço. Como resultados parciais, têm-se a análise da relação entre identidade e 
espaço na contemporaneidade, da qual se conclui, de acordo com grande parte da teoria, 
poder ser um tanto limitadora, dado à quantidade de informações e a consequente 
superficialidade destas, que podem permitir a criação de clichês sobre aquilo que é 
diferente. Assim, observam-se, em um primeiro olhar às crônicas de Alexandra, 
questionamentos a respeito de tal superficialidade, como, por exemplo, no texto “A vida 

verdadeira”, em que a narradora presencia e participa da passagem do carnaval no Rio 

de Janeiro, observando as pessoas e seus esforços para que tudo ocorra como o 
planejado, ainda que estejam cansados e tenham que trabalhar na manhã seguinte. A 
descrição espacial feita pela narradora, permite um olhar recente para o país, sendo este 
permeado de discursos dos próprios sujeitos observados, aos quais é dada voz por meio 
da fala direta. Tudo isso permite que tal visão seja, ou busque ser, livre de 
superficialidades, entrando em contato com a realidade do outro e desmistificando a 
“magia” por traz de eventos grandiosos e chamativos ao estrangeiro, que podem não 

corresponder ao que de fato se vive.  
 
Palavras-chave: Literatura Comparada. Literatura Portuguesa. Espaço. Identidade. 
Viagem. 
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“HERMENÊUTICA SERÁFICA”: A CONSTRUÇÃO 

HAGIOGRÁFICA DE S. FRANCISCO DE ASSIS NA LITERATURA 
PORTUGUESA (SÉCULOS XVI-XVIII) 
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RESUMO: O Capítulo Geral da Ordem dos Frades Menores, realizado em Paris no ano 
de 1266, tomaria uma decisão que influenciaria toda a construção hagiográfica posterior 
de S. Francisco de Assis (1182-1226). Nesse encontro, os frades não só aprovaram a 
nova legenda acerca do fundador – a “Legenda Maior” (1265-1266), escrita por S. 
Boaventura (1221-1274) –  elevando-a à categoria de biografia oficial sobre o santo, 
como também decretaram a destruição de todas as “Vidas” anteriormente escritas sobre 

ele. Tal decisão contribuiu para que a construção hagiográfica de Francisco, a partir da 
segunda metade do século XIII, fosse majoritariamente influenciada pela legenda 
boaventuriana. Esse quadro começaria a ser mudado, mais consistentemente, somente a 
partir do século XIX, quando Paul Sabatier (1858-1928), pautado pelo rigor científico 
no estudo de manuscritos medievais, revolucionaria a literatura franciscana ao 
apresentar novas fontes biográficas sobre o santo. Consequência desse complexo quadro 
histórico, a caracterização de Francisco na literatura de espiritualidade do período 
moderno não poderia deixar de ser influenciada unanimemente pela “Legenda Maior”. 

Nessa hagiografia, Boaventura apresenta S. Francisco como o serafim do sexto selo 
apocalíptico, o que significa interpretá-lo como sendo o anjo visto por S. João e o qual 
apareceria, segundo o vaticínio joanino, no final dos tempos.  Esse anjo, conforme é 
declarado no “Livro do Apocalipse”, subia do Oriente carregando o selo do Deus vivo 
(Ap 7, 2). Boaventura, então, explicando essa passagem bíblica, declara: “Hunc Dei 

nuntium amabilem Christo, imitabilem nobis et admirabilem mundo servum Dei fuisse 
Franciscum [“Este mensageiro de Deus, amado por Cristo, imitado por nós e admirado 
pelo mundo é o servo de Deus Francisco”] (“Legenda Maior”, Prólogo, 2; tradução 

nossa). O “selo do Deus vivo”, por sua vez, foi associado aos estigmas que Francisco 

teria milagrosamente recebido no monte Alverne pouco antes de sua morte. Ao 
relacionar a figura do fundador dos Menores à do serafim apocalíptico (e o selo aos 
estigmas) o “Doutor Seráfico” – como ficou conhecido o hagiógrafo – executa uma 
exegese bíblica que denominamos “hermenêutica seráfica”, leitura essa que será 

largamente utilizada na construção hagiográfica de S. Francisco ao longo do período 
que vai do século XVI ao XVIII. No que diz respeito especificamente à literatura 
franciscana portuguesa, é quase impossível encontrar qualquer texto sobre o santo – 
independentemente de sua classificação literária – que não mencione o seu caráter 
“seráfico” e a recepção dos estigmas. A imagem que a modernidade teve de Francisco, 
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sem dúvida, fora a do “serafim chagado”, não somente para destacar-lhe o aspecto da 
paixão e do sofrimento, mas também, e principalmente, para pintá-lo como um novo 
Cristo enviado por Deus a fim de redimir o mundo imerso no pecado. As chagas, 
portanto, tornar-se-iam – e não poderia ter sido diferente tendo em vista a conjectura 
apresentada – o principal elemento caracterizador dessa personagem santoral na 
literatura portuguesa do período. A fim de comprovarmos essa hipótese, examinamos as 
narrativas acerca da estigmatização de S. Francisco presentes em algumas obras da 
cultura portuguesa ou escritas por portugueses.  Nesse sentido, são objeto do presente 
estudo as seguintes obras: “Ho Flos Sanctorum em Lingoagẽ Portugues” (1513); as 

“Crónicas da Ordem dos Frades Menores” (1557), de Frei Marcos de Lisboa (1511-
1581); “El mayor pequeño” (1647), de D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666); a 
“Vida admiravel do mais raro milagre da natureza” (1737), de Manoel da Sylva de 

Moraes (?-1742); e o “Paraiso mystico da Sagrada Ordem dos Frades Menores” (1750), 

de Frei Antonio Caetano de S. Boaventura (1669-1749). Por meio de uma análise 
comparativa – cujo ponto de partida é sempre a “Legenda Maior” – procuramos 
demonstrar a presença dessa “hermenêutica seráfica” enquanto técnica literária 

empregada por todos os autores referidos na construção hagiográfica de S. Francisco de 
Assis.  
 
Palavras-chave: Literatura Portuguesa. Literatura Franciscana. S. Francisco de Assis. 
Hermenêutica. Exegese Cristã.  
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O REFLEXO NOS OLHOS DO DRAGÃO: COMO O MITO DO 
DRAGÃO SE TRANSFORMA PARA ESPELHAR A SOCIEDADE E 

A RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA 
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RESUMO: O dragão sobrevoa a humanidade desde a Idade Antiga, ele faz parte de 
mitos e histórias do Ocidente e Oriente, Antigo e Novo Mundos, rastejou pela cultura de 
sociedades que supostamente nunca se encontraram, da asteca à chinesa, da nórdica à 
hinduísta. Para Smith (1919, loc 1980), “a lenda do dragão representa a história das 

aspirações e medos da humanidade nos últimos cinquenta séculos e além. Pois o dragão 
evoluiu com a própria civilização.” Este estudo analisa como o dragão da literatura 

ocidental se transformou ao longo dos anos e como sua imagem foi sendo construída e 
reconstruída da Antiguidade até o presente, contextualizando o momento da publicação 
de cada obra. Criando-se um perfil de dragões notáveis da literatura de cada período-
chave, definidos com base na repercussão e adaptação da obra para outros idiomas e 
suportes (arte, cinema, televisão), será possível traçar paralelos com o próprio 
desenvolvimento da sociedade ocidental e, possivelmente, da relação do homem com a 
natureza. Acredita-se que a palavra dragão venha do grego δράκων (drákōn) e do latim 

draco, que eram usados para designar grandes serpentes . Por esse motivo, Senter et al. 
(2016) defende que o mito do dragão na literatura ocidental tenha se desenvolvido a 
partir de serpentes reais. Embora a origem do mito seja, por natureza, incerta, os 
primeiros dragões da literatura eram representados com corpo alongado e escamas, de 
forma semelhante às serpentes, e com grandes proporções. Esses dragões fazem parte 
dos mitos de diversas regiões do mundo: a mitologia chinesa tem Shenlong e Tianlong; 
a filipina, Bakunawa; a russa e ucraniana, Zmey Gorynych; a indiana, Nāga; a egípcia, 

Apep; a mesopotâmica, Tiamat; a hebraica, Leviatan; a albanesa, Bolla; a grega, 
Typhon; a nórdica, Níðhöggr; a europeia, o dragão de São Jorge; a asteca, Quetzalcoatl; 
a inca, Amaru. Para Senter et al. (2016), o dragão se transformou a partir da serpente – o 
fogo, por exemplo, seria uma analogia à sensação de queimação do veneno da cobra. 
Independentemente da explicação, os dragões rastejam, voam ou nadam pelo mundo 
humano há milênios. Eles evoluíram com as transformações da sociedade e, assim, esta 
pesquisa propõe um estudo dessas mudanças ao longo do tempo para compreensão 
maior do mito. Para Campbell (1991, p. 19), “[mitos] são os sonhos do mundo” e os 

sonhos nos ajudam a compreender a nós mesmos. Dado que o dragão é, em todos os 
períodos, frequentemente associado a elementos naturais (SMITH, 1919; CHEVALIER, 
1986), estudar o transformação desse mito pode, portanto, ajudar na compreensão do 
pensamento humano em relação à natureza. Para isso, a primeira parte da pesquisa 
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consiste em fazer um histórico, por meio de uma análise descritiva, de dragões notáveis, 
observando o contexto de publicação da obra. Serão feitos também um mapa e uma 
linha do tempo de dragões do mundo, a fim de documentação e suporte. A análise da 
relação do homem com a natureza, e possíveis associações com o mito do dragão, será 
feita do ponto de vista da ecocrítica e da mitologia comparada. A segunda parte da 
pesquisa consiste em uma análise de conteúdo das obras de J. R. R. Tolkien e Ursuka K. 
Le Guin, a partir da produção literária e acadêmica de ambos. Serão analisados também 
os arquivos de ambos escritores, as cartas de Tolkien  e o blog pessoal de Le Guin. O 
objetivo desta etapa é associar a imagem que é feita dos dragões nas obras e sua relação 
com a ecologia, pelo viés da ecocrítica. Até o momento, notou-se uma possível relação 
da imagem do dragão com a natureza, que se transforma no espaço-tempo, passando por 
alguns períodos-chave que serão analisados a partir de dragões notáveis para o ocidente.  
Palavras-chave: Ecocrítica. Literatura. Fantasia. Dragões.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais da 
pesquisa de mestrado Transcrevendo Hamlet: uma leitura política da peça de 
Shakespeare e do filme de Zeffirelli que se trata de um estudo da peça Hamlet - príncipe 
da Dinamarca (1603) de William Shakespeare em diálogo com sua transcriação fílmica, 
Hamlet (1990) de Franco Zeffirelli. Partindo do pressuposto de que para Haroldo de 
Campos (1994) transcriar é nutrir-se do texto original desmistificando a ideologia da 
fidelidade e abolindo a superioridade da fonte a fim de valorizar a tradução e a cultura 
receptora, a pesquisa citada faz uma leitura política da peça de Shakespeare e do filme 
de Zeffirelli no intuito de ir além do conteúdo manifesto (composto pelo enredo e 
tentativas de harmonização das contradições nelas contidas), avançando para a 
compreensão das obras permeadas por fatores históricos, sociais e ideológicos de suas 
produções. Afinal de contas, as transformações feitas no texto original em função da 
necessidade de se adequar o filme ao gosto de uma audiência em um outro momento 
sócio histórico, no caso, a década de 1990, representam “forças modeladoras no sentido 

de expandir ou reduzir a obra” (DINIZ, 2003). O método de interpretação é o da leitura 

política da peça e do filme nos três níveis/horizontes de leitura apresentados por Fredric 
Jameson em O Inconsciente Político (1992). A leitura em primeiro nível concentra-se 
no levantamento das contradições e lacunas que ficam ao se privilegiar somente o 
conteúdo de superfície do texto, enquanto que a leitura em segundo nível analisa as 
lacunas e contradições resultantes do nível anterior e avança ao perceber o diálogo entre 
o contexto de produção das obras com sua organização formal e estética. E por fim, a 
leitura em terceiro nível, que trabalha com a coexistência entre vários modos de 
produção diferentes e tem como horizonte último a História da humanidade. Aqui, os 
conflitos se dão em termos da ideologia da forma para se entender como a peça e a 
transcriação trazem questões políticas relacionadas às suas épocas de produção. Alguns 
resultados parciais apontam que Zeffirelli viu em Hamlet a possibilidade de trabalhar 
com os clichês do medieval no cinema e seguiu uma tendência que era de grande apelo 
ao público no fim dos anos 80 e se seguiria pelos meados dos anos 90. Exemplos de 
filmes bem sucedidos que exploraram histórias em meio a cavalos, espadas e castelos 
medievais, são Excalibur (1981), O feitiço de Áquila (1985), O nome da rosa (1986), 
Henrique V (1989), Robin Hood – o príncipe dos ladrões (1991), Coração Valente 
(1995) e Lancelot (1995). A retomada da chamada “Era das trevas” no cinema pode 

estar relacionada ao clima de incerteza e de especulações negativas sobre a economia 
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mundial que se alastraria pelo fim dos anos 80 e início dos 90.  Economistas como Ravi 
Batra (1990) previam tempos difíceis na nova configuração que o mundo apresentaria a 
partir de então, sobretudo por causa da economia americana (Reganomics), o fim da 
Guerra Fria e o início da globalização. Além disso, um Hamlet como cavaleiro errante é 
muito mais atrativo que um Hamlet melancólico e taciturno e, parafraseando Macedo 
(2009), a “medievalidade” apresentada está ligada aos “problemas atuais: os dilemas 

éticos do herói, a fidelidade aos princípios morais do indivíduo em relação ao grupo, a 
prevalência do bem sobre o mal. Nesta Idade Média estereotipada, buscam-se pontos de 
identificação, numa atemporalidade”.  Fredric Jameson (1985) chamaria essa 

medievalidade presente no cinema americano de pastiche, uma espécie de cópia 
esvaziada, sem critica, em contraposição à paródia. Em outras palavras, o pastiche é a 
imitação por imitação e está presente na arte contemporânea, em especial no cinema, 
sobretudo em filmes que Jameson chama de “filmes de nostalgia”, pois eles não 

discutem questões imanentes à época retratada, eles apenas resgatam o passado por 
meio da ambientação, costumes e figurinos, pois o objetivo não é problematizar 
questões sócio-políticas da época e sim entreter o espectador na sociedade pós-moderna 
e capitalista. No âmbito da “medievalidade”, o cinema participa diretamente da 
indústria cultural, interferindo nos bens simbólicos produzidos e consumidos na 
sociedade de massa. Em Hamlet (1990) o propósito do diretor, do produtor, e das 
circunstâncias de sua elaboração, não é realizar uma reconstituição histórica da vida de 
certos personagens, de fatos ou problemas marcantes do passado, nem instruir ou 
estimular uma reflexão sobre o passado, mas sim divertir e despertar emoções, a 
princípio para a audiência do início dos incertos anos 90 e depois para a posteridade.  
 
Palavras-chave: Shakespeare. Zeffirelli, Jameson. Leitura política. Haroldo de Campos. 
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RESUMO: O presente trabalho origina-se na discussão proposta na dissertação de 
mestrado em Estudos da Literatura – Teoria, Crítica e Comparatismo intitulada 
“Representações do inenarrável: memória e escrita em Passo de caranguejo, de Günter 
Grass, e Diário da queda, de Michel Laub”, inserida no grupo de pesquisa “Memória e 

escrita da pluralidade”, sob orientação do Prof. Dr. Gerson Neumann, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Com o corpus literário encabeçado por Passo de 
caranguejo (Im Krebsgang, 2002), de Günter Grass, e Diário da queda (2011), de 
Michel Laub, pretende-se analisar construções narrativas que tratem de temas 
traumáticos permeadas pelo campo da memória comunicativa (ASSMAN, 1999), ou 
seja, produzidas por terceiros com base em comentários e histórias contadas pelos 
indivíduos que vivenciaram os eventos narrados, mas também influenciados pela 
narrativa histórica tida como única verdade. A contestação de tal verdade única por si só 
já se apresenta como razão plausível para a análise dos textos, uma vez que “a 

contemporaneidade se escreve no presente (...) mas a origem não está situada apenas 
num passado cronológico: ela é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar 
neste” (AGAMBEN, 2009). Nos casos aqui estudados, a Segunda Guerra Mundial e 
suas consequências são evocadas décadas após os acontecimentos e assim discutidas por 
vozes que anseiam por respostas relacionadas às vivências de seus sobreviventes, como 
deixa claro o protagonista e narrador de Diário da queda: “(...) nem por um segundo me 

ocorreria repetir essas ideias se elas não fossem, em algum ponto, essenciais para que eu 
possa também falar do meu avô, e por consequência do meu pai, e por consequência de 
mim” (LAUB, 2011). Para dar conta deste trabalho crítico, são utilizados, paralelamente 

às teorias literárias, conhecimentos da História, Sociologia e Filosofia, dentre outras 
áreas, a partir ainda das ideias de pensadores como CANDAU (2011), SARLO (2005), 
BENJAMIN (1933), DIDI-HUBERMAN (2011), BUCK-MORSS (1992), entre outros. 
A relação entre memória e identidade é de grande importância em ambas as narrativas e, 
como aponta Jacques Le Goff, “a memória é um elemento essencial do que se costuma 
chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das actividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE 

GOFF, 2000). Enquanto o protagonista de Passo de caranguejo avalia seu nascimento 
durante o naufrágio do navio Wilhelm Gustloff e as pequenas alterações que essa 
história sofre a cada vez que é contada por sua mãe, o trauma do narrador de Diário da 
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queda e seu consequente alcoolismo são ligados às experiências do avô nos campos de 
concentração de Auschwitz e seu decorrente suicídio, pois somente ao rememorar e 
perceber as imbricações dos traumas é possível esquecê-los e tentar começar uma nova 
vida. Em função de memórias, para que a identidade seja (re)conhecida e levada ao 
conhecimento geral, é necessário o trabalho da escritura. Ao lançar por escrito o 
memorial, é formatada a história, pois “a escrita, com efeito, é o patamar de linguagem 

que o conhecimento histórico sempre já transpôs, ao se distanciar da memória para viver 
a tripla aventura do arquivamento, da explicação e da representação. A história é, do 
começo ao fim, escrita” (RICOEUR, 2007). Em decorrência desta afirmação, pode-se 
afirmar que ambos os narradores dos romances em estudo utilizam a escritura em busca 
de conexão com seus antepassados e entendimento da própria situação na 
contemporaneidade, tendo por base a memória. Tal busca é estimulada então por uma 
“queda” (a descoberta pelo filho neonazista em Passo de caranguejo; a queda do colega 

gói em Diário da queda) que tira o indivíduo de seu conforto e contesta a si mesmo. A 
fragmentação dos textos gerados é, portanto, decorrência da consciência destes sujeitos, 
uma vez que não são capazes de possuir a totalidade das experiências através das 
memórias, próprias ou de seus interlocutores, assim como a ausência da linearidade 
narrativa também é fruto do movimento em “passo de caranguejo” da memória, que 

busca em diferentes tempos e loci pelas informações que lhes são úteis. 
 
Palavras-chave: Escrita. Memória. História. Literatura Contemporânea.  
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RESUMO: Este trabalho pretende investigar a representação da figura do literato no 
romance Ilusões Perdidas, de Balzac. Para tanto, é fundamental analisar de que forma 
se consolidou o estatuto do escritor na França do século XIX, averiguando questões que 
permeiam o retrato romântico do artista, principalmente do escritor, presentes na obra 
balzaquiana, tais como o tema do gênio e sua missão, a vida boêmia, a inspiração que se 
torna um fardo e leva à insanidade (ALLEN, 1981; NISBERT, 1982). Com o fim de 
discutir a dinâmica de legitimação do talento poético, mobilizamos a lógica, proposta 
por Brissette (2008), do “qui-perd-gagne”, segundo a qual o preço a se pagar por um 
dom artístico é o isolamento e a incompreensão de seus contemporâneos. Assim, pelos 
mesmos motivos que ter uma superioridade intelectual é uma benesse (por exemplo, a 
possibilidade de uma interpretação visionária e peculiar do mundo, bem como a 
elaboração das belezas e mazelas humanas), essa missão se torna um fardo inescapável, 
uma maldição. A partir dos prefácios à obra, pretendemos discutir o projeto de Balzac, 
que, tendo se denominado secretário da sociedade francesa, planejou compilar fielmente 
os costumes que a constituíam. Segundo Lukács (1965), entretanto, o realismo 
empreendido pelo autor consistiu na apresentação dos movimentos, processos e 
engrenagens que mantinham a máquina social, e não em uma mera reprodução. Tendo 
isso em mente, visamos também problematizar a inserção da figura do gênio 
atormentado (personificado pelos escritores do Cenáculo e pelo personagem David 
Séchard), enquanto elemento romântico, numa narrativa que prezaria pelo realismo. Em 
oposição a essa idealização do literato, Balzac nos apresenta uma cruel representação do 
jornalista no protagonista Lucien de Rubempré: o anjo caído, o escritor seduzido pelo 
capitalismo e que trata seu ofício não como missão, mas como profissão. Na década de 
1830, com o surgimento do romance-folhetim, publicação literária seriada que ocupava 
metade da primeira página do jornal, estreitou-se o entrelaçamento entre literatura e 
jornalismo (THÉRENTY, 2007). A imprensa, no início do século XIX, avançou 
tecnologicamente, o que proporcionou maior qualidade e quantidade de tiragens dos 
periódicos; o mercado também se expandiu, face à ascensão da burguesia, público que 
fez suas próprias exigências ao meio literário. A mudança na distribuição e suporte 
literários e a nova geração de escritores, que também eram jornalistas, trouxeram 
questionamentos acerca do próprio conceito de literatura, cujo campo passava a se 
dividir entre as obras produzidas em menor ou maior escala – a primeira, considerada 
“alta literatura”, e a segunda, “literatura de entretenimento”, “burguesa”, “industrial” 

(SAINTE-BEUVE, 1839/2009). Além disso, o encantamento com o estilo de vida dos 
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artistas – que se fundamentava em um acentuado contraponto à vida burguesa - atraiu 
um grande número de aspirantes à carreira literária, que se distribuíram entre os muitos 
periódicos, já que a publicação de livros passou a ser um campo muito concorrido. É 
nesse período que a vida boêmia – entidade cujo reconhecimento social é incitado pelos 
próprios artistas (BOURDIEU, 1996) - ganha notoriedade. Para além das dissipações 
que tornaram a boemia famosa, tal posição exercia magnetismo pelo fato de que cabia 
aos artistas construir suas próprias regras, dado o destaque que sua voz tinha na 
sociedade. O estudo desse pano de fundo histórico é medular, posto que todo autor 
dialoga, em sua criação artística, com temas e discursos que circulam na sociedade em 
determinada época, num movimento em que literatura e história se constroem 
mutuamente. Por essa razão, acreditamos na importância de se analisarem periódicos e 
fontes documentais contemporâneas de Balzac que forneçam pistas sobre as críticas 
dirigidas a Ilusões Perdidas, aparato metodológico que faz parte do escopo deste 
trabalho. Considerando-se o projeto balzaquiano de formar um mundo interligado 
através da sua obra, utilizamo-nos também da análise acessória de outros títulos da 
Comédia Humana, com a finalidade de aprofundamento e comparação entre as 
representações do literato.  
 
Palavras-chave: Balzac. Representação do escritor. Imprensa.  
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RESUMO: Até os dias de hoje, o escritor italiano Pier Paolo Pasolini é reconhecido, 
pela crítica especializada e pelo público em geral, como um dos mais importantes 
intelectuais que refletiram sobre a sociedade italiana dos anos 1970. Apesar de vários 
outros intelectuais também terem se empenhado em compreender as mudanças 
econômicas, políticas e culturais que estavam ocorrendo na Itália, seus escritos 
jornalísticos dessa época se tornaram responsáveis pela popularização de sua figura 
pública, a qual esteve sempre atrelada a constatações polêmicas e denúncias 
controversas. Com base nessa noção de pensador polemista atribuída a Pasolini, esta 
pesquisa tem como objetivo analisar sua atuação em jornais italianos de grande 
circulação, partindo da suposição de que há particularidades em seu jornalismo que o 
colocam em um lugar de destaque, sobretudo em relação ao intenso debate que ocorria 
entre diversos escritores nesses jornais de amplo alcance. A hipótese de partida é que as 
particularidades do jornalismo de Pasolini devam ser buscadas levando em consideração 
não somente as palavras do próprio escritor, mas também o debate político-cultural que 
circulava pelas páginas dos jornais e o jogo de relações que se cria a partir desse tipo de 
produção. Essa hipótese surge após leituras realizadas durante pesquisa anterior, as 
quais tiveram como ponto de partida a busca pela compreensão do que teria sido o 
corsarismo na obra de Pasolini – termo cunhado pela crítica pasoliniana para se referir 
ao momento da produção do escritor em que suas reflexões políticas e sociais se 
intensificaram e funcionaram como uma denúncia do modelo consumista, acompanhado 
da padronização cultural, instaurado na Itália a partir da Segunda Revolução Industrial. 
Foram tais leituras que possibilitaram reconhecer perspectivas muito particulares acerca 
do jornalismo do autor italiano. Em um primeiro momento, a análise dos artigos 
reunidos na coletânea Scritti corsari (1975), em conjunto com estudos críticos sobre a 
obra pasoliniana, entre os quais se destacam Alfonso Berardinelli (1990, 1998) e Marco 
Bazzocchi (1998), permitiram o mapeamento dos principais temas e das características 
estilísticas presentes nesses textos publicados entre 1973 e 1975 em jornais italianos de 
grande circulação, como Corriere della Sera, Tempo e Il Mondo. Foi a partir desse 
contato com a fonte secundária desses escritos jornalísticos, isto é, com o livro 
organizado pelo próprio autor, que pudemos perceber que questões de ordem política, 
econômica, cultural e social eram frequentemente discutidas nesses textos. Tais 
discussões reafirmavam a existência de uma certa sociedade italiana, descrita segundo 
parâmetros muitos característicos desse modo de escrever textos jornalísticos cunhado 
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por Pasolini. Posteriormente, em um segundo momento dessa pesquisa, foi então natural 
questionar exatamente a construção discursiva dessa sociedade italiana, vista por 
Pasolini como injusta, hipócrita e feroz. A principal intenção desse questionamento tem 
sido encontrar subsídios para melhor compreender a particularidade e a relevância da 
atuação de Pasolini na vida pública italiana desses anos. Tal investigação é ainda 
motivada pelo destaque dado, até os dias atuais, à figura de “escritor polemista” 

(PISCHEDDA, 2011) atribuída a Pasolini – sobretudo pelo público italiano em geral – 
desde que ele começou a escrever para grandes jornais. Percebemos, portanto, que seria 
necessária uma nova pesquisa para caracterizar a atuação de Pasolini como intelectual 
da sociedade italiana, e que, embora a maioria de seus textos jornalísticos esteja reunida 
em livros como Scritti corsari (1975) e Lettere luterane (1976), seria fundamental uma 
caracterização mais ampla e extensa dos jornais com os quais colaborou e do contexto 
político-cultural em que eles foram publicados. É partindo desses pressupostos que esta 
pesquisa visa propor um estudo inédito sobre o jornalismo político de Pasolini visto a 
partir de suas publicações nas fontes primárias, isto é, a partir dos artigos publicados 
nos próprios periódicos italianos. 
 

Palavras-chave: Pier Paolo Pasolini. Literatura Italiana. Jornalismo.  
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RESUMO: A República de Weimar representa um dos momentos mais instigantes da 
história da Alemanha. Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser Wilhelm II 
decide renunciar ao cargo, levando assim ao colapso o Estado monárquico, cuja 
constituinte lhe previa plenos poderes. Com isso, inicia-se um processo de remodelação 
do Estado alemão. Enquanto no período pré-guerra a população demonstrava grande 
entusiasmo diante da possibilidade da guerra e confiante na vitória, motivada por um 
sentimento nacionalista construído ao longo do Deutsches Reich (1871-1918), prevalece 
então o descrédito no militarismo e nas políticas externas vigentes. Na política, crescem 
forças antagônicas: na extrema esquerda, cria-se o Spartakusbund, com a meta de 
fundar um governo socialista em Berlim; na extrema direita, surgem as milícias dos 
Freikorps que lutam pelo reestabelecimento do império. Após uma grande crise em 
1923, o governo socialdemocrata abre a economia para remessas estrangeiras, o que 
leva a uma intensa modernização da indústria e a uma prosperidade econômica. Os 
assim chamados anos dourados da década de 20 (goldene zwanziger Jahre) 
caracterizam-se também por uma efervescência da vida cultural e artística poucas vezes 
vista na História. Também na Literatura evidencia-se a agitação desses anos na 
diversidade de direções e movimentos, muitas vezes contraditórios, apontando para uma 
dificuldade da inteligência literária em se encontrar uma orientação, diante da 
complexidade da era. Nesse contexto, um proeminente intelectual pode nos dizer algo 
essencial sobre sua época e sobre a alma humana. Ernst von Salomon concentra em sua 
personalidade toda a turbulência contraditória de seu tempo. Salomon nasceu em Kiel, 
em 1902, portanto num momento em que a cidade ainda pertencia à Prússia, um estado 
autoritário de características socialistas. Filho de um oficial da polícia, foi educado 
desde a infância em escolas de cadetes. Tal ambiente foi certamente decisivo para 
internalizar em sua personalidade o espírito das assim chamadas virtudes prussianas 
(essencialmente definidas por valores morais protestantes), tais como a disciplina, a 
diligência e a determinação. Levou a cabo, ao longo de sua conturbada vida, atitudes 
extremas – mesmo que ilegais – para agir conforme sua ideologia. Em 1920, participou 
de golpe de estado junto com os Freikorps; depois, em 1922, de um atentado contra o 
ministro Walter Rathenau. Seu primeiro romance, Die Geächteten  (algo como “Os 

marginalizados”, ainda sem tradução em português) narra sua evolução de cadete 
prussiano nacionalista a combatente antidemocrático, chegando às circunstâncias do 
assassinato de Rathenau, bem como o período de reclusão. Tais ações levariam o leitor 
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contemporâneo a considerá-lo um potencial adepto do nacional-socialismo que estaria 
por vir. Entretanto, após a tomada do poder por Hitler, Salomon afastou-se da política 
nazista. Ainda assim, enquanto diversos autores alemães do pós-guerra procuraram 
participar do trabalho de Vergangenheitsbewältigung (o acerto de contas com o 
passado), analisando suas ações antes e durante a época nazista, a fim de conseguirem 
lidar com o genocídio da Shoah, Salomon, pelo contrário, recusava o conceito de 
Kollektivschuld (“culpa coletiva”) e a condenação coletiva da nação; considerava-se 
isento das ações dos líderes nazistas, por nunca tê-los apoiado, desde que assumiram o 
poder. Tal postura encontrava-se na contramão das intenções das políticas institucionais 
de memória nas décadas seguintes, guiadas majoritariamente por uma visão 
democrática, libertária e progressista. Die Geächteten é de natureza autobiográfica e de 
caráter documentarista, em que um observador diretamente envolvido nos eventos do 
passado os descreve através da arte narrativa. Para o leitor atual, é muito difícil 
desvincular da ascensão do nazismo qualquer obra publicada do início do século XX; 
tudo parece um prenúncio do que estaria por vir. No caso de Salomon, à época um 
jovem autor com formação militar e com inclinações políticas de extrema direita, essa 
correlação é quase imediata. O autor considera que o período em que a obra foi escrita 
deveria ser hoje vista como “amoral”. Salomon pretende, com sua literatura, explicar 

sua perspectiva sobre a organização do mundo e sua forma de agir sobre ele, já que as 
ações em si não resultaram nos objetivos almejados. Talvez com isso conseguisse 
inspirar leitores a pensarem como ele e levantarem sua bandeira. O que se percebe, é 
que, com o passar das décadas, o autor toma uma posição mais moderada, tolerando 
outras posições políticas, desde que não ultrapassassem a fronteira da criminalidade, 
caminho escolhido por ele em sua juventude. Levantam-se, assim, algumas questões: 
teria o ativismo político do jovem Salomon um fim em si mesmo? Estaria ele realmente 
interessado na conquista de seus ideais ou simplesmente tinha a necessidade de agir a 
qualquer custo, sem levar em conta os danos causados às demais pessoas ou à 
sociedade? Por que a crítica alemã decidiu recalcar a obra deste autor, em vez de 
sabatiná-lo como forma de compreender parte do espírito da nação naquele tempo? São 
estes alguns aspectos que este trabalho pretende analisar. 
 
Palavras-chave: Literatura alemã. República de Weimar. Ultranacionalismo.  
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RESUMO: A América Latina viveu nas últimas décadas do século XX um agitado 
contexto histórico marcado pelas diretrizes sociais, políticas, culturais e econômicas 
estabelecidas pelo período de regimes militares. Chile viveu sua própria “Era dos 

extremos” nos dizeres de Eric Hobsbawm, a partir do golpe de Estado do 11 de 

setembro de 1973, encabeçado por Augusto Pinochet até março de 1990, data na qual o 
país reinicia o processo de redemocratização. A cultura como espaço e via de expressão 
para estudantes, artistas, acadêmicos e intelectuais foi altamente reprimida e delegada a 
uma condição de discurso ilegítimo, proibido e clandestino, razão pela qual muitos 
criadores associados às distintas áreas e disciplinas da expressão cultural se viram 
diretamente silenciados por médio de execuções políticas e exílio. A escritura de 
Nicanor Parra tem o mérito de ter lido seu país, Chile, como nação de múltiplas vozes, 
unindo em sua obra criativa o popular e o culto, transcendendo as fronteiras estéticas 
com sua poderosa força inovadora.A obra escritural do poeta Nicanor Parra, nascido em 
Chile em setembro de 1914, vasta e complexa, modificou completamente a história e a 
evolução da poesia em língua espanhola.Há mais de 50 anos, a antipoesia deste 
professor universitário de física teórica vem alterando os paradigmas socioculturais 
mundiais ao anunciar, com seus antipoemas, a época que hoje vivenciamos: a post 
modernidade. Durante os anos da ditadura militar, Parra se converte em um dos críticos 
mais audaciosos. Assim, em 1977 o teatro La Feria apresenta a obra teatral Hojas de 
Parra, cujas sessões se realizavam em uma tenda de lona que misteriosamente foi 
queimada durante as horas do toque de recolher. Nesse mesmo período cria a 
personagem El Cristo del Elqui, Domingo Zárate Vega, um iluminado que deambula 
por Chile nos anos 1930. Sob esta voz publica Sermones del Cristo de Elqui (1977). 
Graças à personagem, Parra encontra uma máscara para evitar a censura e o perigo 
numa época em que a cultura como espaço e via de expressão para estudantes, artistas, 
acadêmicos e intelectuais foi altamente reprimida e delegada a uma condição de 
discurso ilegítimo, proibido e clandestino, (Binns, 2006).Assim sendo, a crise política e 
o vazio ideológico se transfiguram em elementos mobilizadores e criativos. Embora sua 
obra goze de reconhecimento internacional, a antipoesia de Nicanor Parra permanece 
virtualmente desconhecida no Brasil, sendo que no âmbito acadêmico podemos afirmar 
que até o presente há uma deficiência de estudos mais aprofundados respeito sua 
produção poética. A presente proposta de estudo se centra na análise de uma das obras 
mais polêmicas do autor chileno, Nicanor Parra, a saber, Sermones y Prédicas del 
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Cristo de Elqui.O propósito desta pesquisa não é ensaiar uma teoria sobre a lírica, senão 
construir uma possibilidade de leitura que dê conta das estratégias utilizadas pelo autor 
no seu discurso antipoético. O estudo discutirá as consequências que tem, no interior da 
obra de Nicanor Parra, a aparição de uma personagem como o Cristo de Elqui, 
entendido como unidade. Assim como realizar a análise, sem perder de vista o lugar que 
lhe cabe a esta produção no interior de uma obra, que aborda de forma continua e 
consistente, o problema da voz poética. O Cristo de Elqui é testemunha de uma época 
que já foi perdida e, ao mesmo tempo, uma voz do presente. Tentaremos estabelecer 
como se manifesta nestes Sermones y prédicas a utilização do discurso paródico e 
político, no sentido de abandonar a pretensão de comunicar um conhecimento 
totalizador, do grande relato. 
 
Palavras-chave: Antipoesia. História. Política.  
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RESUMO: O escritor cubano Leonardo Padura (1955), cujas obras têm sido traduzidas 
para o português brasileiro ao menos desde a década passada, havia passado 
praticamente despercebido pela crítica e pelo público brasileiros até o lançamento de O 
homem que amava os cachorros, tradução do segundo semestre de 2013 (o original, El 
hombre que amaba a los perros, havia sido lançado em 2009), que, em linhas gerais, 
tematiza o assassinato do revolucionário russo Leon Trotski a partir de uma perspectiva 
cubana. Não me parece exagero afirmar que o autor habanero talvez seja, hoje em dia, 
um dos escritores hispano-americanos contemporâneos mais conhecidos no país. 
Afirmo isso devido a, pelo menos, dois aspectos. Um deles é o de que, em um de seus 
textos quinzenais para a Folha de São Paulo, Padura diz ter sido abordado e reconhecido 
em diversos espaços públicos brasileiros, um indicativo de que, muito provavelmente, 
teria alcançado maior visibilidade no Brasil do que em seu próprio país. Além disso, seu 
romance O homem que amava os cachorros é a obra mais vendida em duas décadas 
pela Boitempo Editorial, responsável pela versão brasileira da obra. Considerando toda 
essa celebração de Leonardo Padura no Brasil, um dos objetivos de minha tese é o de 
conjecturar sobre os fatores responsáveis por isso. Minhas hipóteses levam em 
consideração todo o marketing envolvendo O homem que amava os cachorros e seu 
autor, como a promoção editorial – incluindo um concurso para se conseguir uma 
edição especial do romance –, a participação em eventos literários importantes – sendo a 
Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) um deles –, em sabatinas de grandes 
jornais e de programas televisivos – por exemplo, o Roda Viva, da TV Cultura. 
Ademais, me atento também às apropriações político-partidárias da imagem do escritor 
cubano, considerando seu envolvimento na política brasileira de forma inesperada: na 
primeira visita do autor ao Brasil, foi convidado para um almoço com a então presidenta 
da República, Dilma Rousseff; já no aniversário de setenta anos do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o considerado “autor cubano preferido” do político apareceu em 

um vídeo desejando-lhe felicitações, o qual circulou pela internet dias depois de ter 
visitado pessoalmente o Instituto Lula. Acredito que essa aclamação talvez deva ser 
pensada dentro de um contexto político da esquerda brasileira e latino-americana, a qual 
tem em Cuba um modelo político e social de resistência – o que é feito, muitas vezes, 
irrefletidamente – e um histórico trotskista significativo. Todo esse peso político em 
torno de Leonardo Padura, proporcionado por O homem que amava os cachorros, no 
entanto, parece acabar deixando de lado o aspecto literário propriamente dito. Grande 
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parte das resenhas publicadas pela imprensa a respeito do romance dão um enfoque 
altamente historicista e documental ao texto. Dessa forma, outro objetivo de minha tese 
é efetuar uma leitura do romance percebendo quais são os sentidos políticos que ele é 
capaz de despertar, pensando tanto sobre sua construção formal como a respeito do 
desenvolvimento de personagens e enredo. Essa leitura tentará se diferenciar daquelas 
análises apressadas e estigmatizadas que fez/faz grande parte da crítica. Para alcançar 
tais intentos, tenho efetuado a leitura das obras completas do autor cubano, desde seus 
romances policiais até os mais recentes – que envolvem ampla pesquisa histórica –, 
percebendo os meandros do projeto estético do autor. Também tenho me preocupado 
com suas colunas para a imprensa nacional e internacional, bem como com a crítica 
acadêmica, artística e jornalística a respeito das obras de Leonardo Padura. Ao mesmo 
tempo, tenho lido outros autores literários que são ressonantes à obra do escritor 
cubano, ou seja, que procuram construir perspectivas a contrapelo das histórias oficiais 
ou senso comum envolvendo o discurso histórico. Por fim, devido ao fato da pesquisa 
abordar as relações entre literatura e política, estou iniciando o estudo de teorias 
políticas, sobretudo da extensa produção de Trotski. 
 
Palavras-chave: América Latina. Literatura cubana. Trotski. Política. 
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Regina Cibelle de Oliveira132 
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Profa. Dra. Gloria Carneiro do Amaral 
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Literaturas Estrangeiras Modernas 
 

RESUMO: Esta pesquisa se propõe a fazer um estudo sobre o modo como o usurário 
Jean-Esther van Gobseck, personagem da Comédia Humana, de Honoré de Balzac, se 
posiciona frente ao dinheiro e à sociedade, desenvolvendo o que iremos chamar de 
filosofia de um usurário. Gobseck é um velho avarento, filho de uma judia com um 
holandês, cuja função é explorar a fortuna dos outros. Para ele, o ouro e o dinheiro são 
os responsáveis por mover o mundo. Sua divisa é que, nessa França capitalista e 
burguesa, mais vale ser o explorador do que o explorado. Como Gobseck é uma 
personagem recorrente, que aparece em várias obras da Comédia Humana, utilizaremos 
como base a novela Gobseck, pertencente às “Cenas da vida privada”, na qual 

conhecemos uma parte importante da vida do agiota. A história se passa após a morte de 
Gobseck. Um narrador em terceira pessoa introduz a cena, que acontece no salão da 
viscondessa de Grandlieu. No entanto, em seguida, a narração é passada para o 
advogado Derville, outra personagem balzaquiana presente em várias obras, que conta 
uma história para viscondessa, após ouvi-la reclamar com sua filha Camille pelo fato 
dela estar apaixonada por Ernest de Restaud, com o intuito de mostrar que o rapaz pode 
ser uma boa escolha para marido de sua filha. O advogado decide contar-lhe o processo 
que envolveu a condessa Anastasie de Restaud, mãe de Ernest, seu amante Maxime de 
Trailles, seu marido e o usurário Gobseck, processo por meio do qual o jovem Ernest 
herdaria uma fortuna. Não nos deteremos nesse processo, visto que o nosso objetivo é 
tratar do posicionamento do agiota, mas é importante conhece-lo para compreender o 
desenrolar da história. Além disso, ao ouvir que o jovem iria herdar a fortuna do pai, a 
viscondessa muda de opinião sobre ele e até passa a aceitar uma futura relação com sua 
filha, o que parece confirmar a tese de Gobseck sobre o poder do dinheiro. Gobseck não 
é o único usurário da Comédia Humana, no entanto é o que mais se destaca e o que 
expressa sua opinião. Por isso, destacamos a importância de observarmos suas ações e 
discursos, para compreendermos a sua função na sociedade. Na obra de Balzac, o 
dinheiro é um dos componentes mais importantes e a busca pelo dinheiro move a 
maioria das personagens. Pelas falas de Gobseck, temos uma ilustração de como ocorre 
essa busca constante pela riqueza e como uma pessoa poderia se arruinar se não 
soubesse administrar bem o seu dinheiro ou, pior ainda, se precisasse recorrer a um 
agiota. As descrições do velho, feitas por Derville, e o posicionamento desse advogado 
que analisa os fatos com certa distância temporal, trazem uma ideia dessa figura 
emblemática da obra de Balzac. Derville faz uma longa descrição sobre as 
características físicas e morais de Gobseck, além de contar uma parte da biografia do 
velho. Em seguida, relata conversas que teve com o usurário e fala sobre como Gobseck 
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o ajudou no início de sua carreira. Nessas conversas, temos acesso a longas falas do 
usurário, nas quais ressaltamos um tom de sarcasmo e ironia. Na introdução à edição 
brasileira da Comédia Humana, Paulo Rónai (1989) afirma que Gobseck, uma das 
grandes personagens de Balzac, irradia uma força temível, visto que apresenta “uma 

filosofia da usura, baseada na onipotência do dinheiro. (...) Gobseck é o avarento 
desenvolvido pela sociedade capitalista.” (RÓNAI, 1989). De acordo com Berthier 
(1984), Gobseck não é somente um comerciante que deseja enriquecer de forma banal. 
Ele vai além, pois seu desejo repousa sobre a análise do sentido da vida. Enquanto 
Rónai (1989) fala de uma filosofia da usura, Berthier (1984) fala de uma fisiologia da 
usura. Como o termo filosofia parece-nos mais abrangente, o utilizaremos para tratar do 
pensamento do usurário. Dessa forma, faremos inicialmente uma apresentação da 
novela Gobseck, contextualizando-a no universo da Comédia Humana. Em seguida, 
faremos uma abordagem sobre as descrições de Gobseck, observando a forma como ele 
é retratado pelo narrador Derville. Passaremos então para os discursos e as ações do 
usurário, tentando compreender como se desenvolve essa filosofia da usura e, por fim, 
observaremos como o usurário se relaciona com a sociedade em que está inserido.  
 
Palavras-chave: Comédia Humana. Gobseck. Usurário. Dinheiro. Sociedade.  
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JANE AUSTEN, UMA PERMANENTE INCÓGNITA DE 
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RESUMO: Este trabalho pretende analisar os discursos por trás do debate, tanto dentro 
quanto fora – talvez muito mais fora – da academia sobre a polêmica questão de quem 
teria sido a “verdadeira” Jane Austen, utilizando para isso como ponto de partida a nova 

nota de dez libras em homenagem à escritora que passará a circular em 2017, quando 
sua morte completará 200 anos. Esta nota traz uma série de desenhos e citações que 
remetem tanto à obra quanto à figura da autora e que, combinadas, pretendem “dar 

conta” de quem foi Jane Austen. Essa pergunta, no entanto, é muito mais complexa. A 

história da autora, desde a sua morte, transformou-se em uma disputa entre a versão da 
família Austen, a versão dos fãs, os chamados Janeites, e a versão da academia, que 
colocou a autora como um dos principais nomes do cânone literário inglês. O objetivo 
deste trabalho é apresentar brevemente cada uma dessas versões para mostrar as 
diferentes imagens associadas à Austen e aos seus romances atualmente, e de que forma 
essas imagens ora se combinam, ora se afastam, e nesse movimento contínuo acabam 
produzindo um aparente paradoxo em sua obra que é entendida mutuamente como um 
clássico da literatura a ser respeitado e como livros populares facilmente 
comercializados. As fontes a serem utilizadas para a versão da família serão as 
biografias escritas por Henry Austen, irmão da autora (Biographical Notice of the 
Author, 1818, e Memoir of Miss Austen, 1833), a obra de James Edward Austen-Leigh, 
sobrinho de Henry e Jane Austen, que decidiu publicar um trabalho mais detalhado em 
1870 (A Memoir of Jane Austen) por conta da crescente curiosidade do público leitor 
inglês em torno de Austen, e por fim a edição de suas cartas sobreviventes preparada 
por seu sobrinho-neto Lord Brabourne em 1884 (The Letters of Jane Austen). Esses não 
são os únicos relatos de familiares a respeito da escritora, mas foram os mais 
importantes na criação e divulgação de uma Jane Austen inocente, modesta, religiosa e 
caseira. Esses relatos também são importantes para mapearmos os diferentes retratos 
criados para representar o rosto de Austen, um ponto essencial porque o governo da 
Inglaterra decidiu usar a gravura presente na biografia de Austen-Leigh de 1870 como a 
face da autora na nota de dez libras, o que foi fortemente questionado. Para a versão dos 
fãs, utilizarei tanto o conto de Rudyard Kipling, “The Janeites” (1924), quanto 

comentários recentes postados em comunidades online de fan fiction sobre os romances 
de Austen. Em comum, os janeites do século XIX e começo do XX e os fãs atuais 
compartilham a crença na perfeição da autora, a “Santa Jane”, porém os últimos 

colocam muito mais peso no aspecto romântico das histórias e em seus finais felizes. 
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Por fim, para a versão acadêmica, trarei trechos de obras de crítica literária que 
efetivaram a alocação de Austen no cânone literário inglês nas décadas de 1920 a 1950, 
como R. W. Chapman (organizador das edições comentadas “definitivas” dos romances 

de Austen pela Oxford Press), F. R. Leavis (The Great Tradition, 1948) e Ian Watt (Rise 
of The Novel, 1957), os quais transformaram a autora não só na fundadora do gênero do 
romance moderno, mas também em patrimônio nacional da Inglaterra a ser preservado, 
principalmente dentro de um contexto de duas guerras mundiais que ameaçavam a 
destruição da “essência” da civilização e das boas maneiras ou, em outras palavras, do 

que significava “ser inglês”. Todos esses discursos estão presentes até hoje, em maior 
ou menor grau, em mais de um século de disputa a respeito da figura de Jane Austen, e 
todos eles conseguiram espaço na nota de dez libras em questão. 
 
Palavras-chave: Jane Austen. Cânone. Janeites. Biografia. Cultura popular.   
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre O 

exército de cavalaria (1926), do escritor russo Isaac Bábel. A obra, uma das mais 

significativas representantes da nascente prosa soviética, compõe-se de trinta e seis 

pequenas narrativas que versam sobre diversos aspectos da campanha Russo-Polonesa 

(1920), da qual o próprio escritor participou como repórter. Publicados na maior parte 

em revistas da época, entre 1923 e 1924, os contos, posteriormente coligidos pelo 

escritor, traziam desde o início a indicação de que pertenciam a um ciclo. Contudo, a 

despeito da unidade de tema, cenário e narrador (o jovem soldado judeu Kiril Liútov), 

que asseguram a unidade da obra como uma espécie de “romance desmontável”, é 

inegável a variedade de composição, de formas narrativas (cartas, reportagens, diários 

etc.), de registros linguísticos e de referências literárias que povoam as pequenas peças 

do livro.  É bem de ver que a representação mais fiel de um mundo em transição e 

exasperado pela violência exige uma “arte de contrastes”, como definiu um dos mais 

influentes intérpretes da obra babeliana (TRILLING, 1968), evidenciada nas transições 

abruptas da realidade ordinária das batalhas para o registro expressionista, do pastiche 

de linguagem burocrática e militar para a alta voltagem poética das metáforas e 

personificações, do detalhe naturalista cruel para a digressão subjetiva e lírica. A essas 

tensões salientes na construção formal do texto, vem somar-se o permanente embate 

entre opostos que se articula à medida que avançamos na leitura do livro: o alvorecer 

revolucionário, tantas vezes uma reafirmação da barbárie, e as raízes da tradição 

humanista; os homens de ação e os intelectuais; o passado e o presente; o racional e o 

irracional. Uma vez situado o texto de Bábel no campo de experimentação do 

modernismo russo pós-revolucionário e tendo presente a noção de que “a tarefa central 

da teoria da vanguarda é a criação de obras inorgânicas” (BÜRGER, 1993), nas quais as 

partes que compõem o objeto artístico estão relativamente emancipadas e a unidade se 

assume como contraditória, pretende-se argumentar a favor da possibilidade de leitura 

de O exército de cavalaria como um romance moderno. Tal hipótese, a ser demonstrada 

através da análise das narrativas e dos nexos que entre elas se vão tecendo, 

problematizará inevitavelmente a relação entre ficção e história. A campanha militar que 

opõe Rússia e Polônia, poucos anos após a Revolução Russa, é um fato histórico, cuja 

representação literária pelo escritor assume a impossibilidade de qualquer construção 

épica: frente à falência do heroísmo e à negação de uma visão totalizante e orgânica da 
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experiência, o livro de Bábel pode unicamente oferecer personagens incapazes de ações 

grandiosas e, estruturalmente, uma composição fragmentada, em que está ausente 

aquele tipo de totalidade, abrangência e generalidade imanentes à narração épica. A 

dispersão dos relatos, muitas vezes apresentados por narradores diferentes, parece 

capturar toda a imediaticidade e as pulsões contraditórias do material empírico, com 

uma máxima aderência ao real; trata-se de uma representação realista das agruras da 

guerra civil, que passa pelo depoimento das personagens envolvidas nela, ecoando a 

tendência naturalista e documental da incipiente literatura soviética à primazia do fato 

real (a assim chamada “literatura fakta”), quando se estimulava a criação de um acervo 

de relatos sobre a edificação do novo país. Todavia, o que há de impulso realista no 

texto de Bábel convive com o gosto pela imagem não realista, com a deformação de 

tonalidade expressionista, com uma percepção estranhante da realidade, resultado da 

sobreposição do fato bruto sem retoques a um tecido discursivo em geral dissonante, 

quarado de imagens insólitas. Ainda no que concerne à relação entre ficção e realidade, 

deve-se considerar o fato de que, conquanto desde o título do livro se anuncie a história 

de um exército, a guerra mesma nunca é representada frontalmente, não se constituindo 

jamais o objeto privilegiado da representação. Ao longo da leitura, percebemos que ela 

apenas ressoa, próxima ou distante: os episódios que poderiam constituir a substância de 

um relato heroico são habilmente deslocados para fora da moldura narrativa. O que 

restam são relatos, memórias, notícias, retalhos da experiência, refugos do processo 

histórico, como se ao escritor interessasse – e a estrutura fragmentária da obra corrobora 

esta intuição crítica – não a história dos fatos, dos grandes feitos ou acontecimentos, 

mas uma significativa e percuciente história dos “rastros”.  
 
Palavras-chave: Literatura Russa. Modernismo. Ficção. Gêneros literários.   
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RESUMO: O prelúdio, extensa obra autobiográfica em versos, levou mais de cinquenta 
anos para ser concluído. Seu autor, William Wordsworth, narra apenas a própria 
juventude; as experiências vividas posteriormente não encontraram formalização na 
arte. Não nos interessa necessariamente saber por que o autor dedicou-se apenas às três 
primeiras décadas da vida (que contabilizou um total de oito décadas redondas), mas 
talvez entender pelo texto o que há de importante naqueles anos de formação. Ainda que 
os episódios narrados não sigam uma ordem estritamente linear, há uma continuidade 
entre eles, e acreditamos que ela existe pois a coesão narrativa se finca não tanto nos 
acontecimentos, mas no entendimento intelectual (e por que não?, sensível) que eles 
promovem. Cada cena narrada é um passo à frente nessa busca por uma compreensão de 
como construir, ou onde encontrar, a própria voz. Existe uma crítica bastante profícua 
da obra wordsworthiana que vê nessa busca da voz poética um embate entre a 
Imaginação do sujeito individual e a força de dissolução da Natureza. Se usamos os 
termos em letra maiúscula – Imaginação e Natureza – é porque tais críticos tendem a 
fazê-lo (aqui nos referimos sobretudo aos autores da chamada “Escola de Yale”: 
Geoffrey Hartman, Harold Bloom, J. Hillis Miller, Paul de Man), mas também porque 
entendemos que, nisso, existe uma exacerbação de ambos, como se fossem forças 
autônomas em um conflito nesse campo de batalha que é o poema; de tão autônomas, 
Natureza e Imaginação agem praticamente a sós, poeta e mundo são veículos para um 
confronto entre esses dois seres do mundo das ideias (porque as árvores de uma tal 
Natureza não criam raízes na terra, mas na pura essência). A partir de Angus Fletcher 
(em seu livro “A New Theory for American Poetry”, 2004), entendemos que esse 
momento da crítica do Romantismo – que nasceu como ruptura frente ao New Criticism 
– acabou por criar uma visão elevada demais para tal poesia; por mais que uma obra 
como a de Wordsworth contenha seus momentos de visão sublime, é importante lembrar 
que estes existem em meio a versos de apreciação do cotidiano, do familiar. É uma 
poesia lírica, afinal, que se organiza a partir da descrição – e quem busca descrever o 
ambiente ao redor sabe que o único princípio de organização fixo é a linha do horizonte, 
mas dentro disso, os olhos correm e os pés caminham, e então a caneta escreve. 
Propomos, daí uma leitura de um Romantismo módico, horizontal, como contraponto à 
verticalidade do sublime. Para entender a construção da voz do poeta no Prelúdio, 
portanto, identificamos algo que talvez pareça contraditório em relação ao que 
acabamos de afirmar. Em busca de uma leitura menos elevada do poema, o inserimos no 
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campo da literatura – algo que desloca tanto Natureza como Imaginação – pois a partir 
daí poderemos entender como os poemas de John Milton, por exemplo, compõem o 
vocabulário geral de Wordsworth, e consequentemente sua estruturação sensível e 
conceitual. A partir do Paraíso perdido, a partir dos poemas de Andrew Marvell, de 
Edmund Spenser ou Philip Sidney, vemos que também a Natureza de Wordsworth é 
filtrada pela literatura: não há Inglaterra que não seja em parte Arcádia e Éden. Mas não 
paramos aí, pois isso seria apenas afirmar a preponderância do imaginativo sobre o 
natural. A questão é que Arcádia e Éden também são transmutados pela presença 
concreta e cotidiana do rio Derwent, ou pelos vales e montanhas de Cockermouth, onde 
o poeta nasceu. Não há tanto um embate entre Imaginação e Natureza, pois essa 
imaginação já não é individual; sendo construída pela presença de tantos outros 
escritores imaginativos, ela pode existir sem culpa face à Natureza, para daí entender 
que a Natureza também é mais uma voz que se junta às vozes literárias, e que literatura 
não seria tanto um campo elevado, porque ler é, acima de tudo, um modo de viver. 
Ainda que não se possa pensar em uma “Natureza” pura, que não seja de antemão 
cultural, vemos que são seus marcos concretos – rio, vale, árvore, pedra – que cumprem 
para o poeta uma função paralela à dos livros. Pedra e poema são os lugares (físicos e 
metafísicos) onde a mente do poeta se desdobra, onde o pensamento se divide para se 
observar, e ao mesmo tempo, é neles, e a partir deles, que esse mesmo pensamento se 
cria. Tornam-se pontos para uma memória exterior íntima, em uma relação de 
permeabilidade e aprendizado onde caminhar é escrever; ler é semear. 
 
Palavras-chave: William Wordsworth. Natureza. Influência. Romantismo. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo geral investigar como o projeto literário de 
Sylvia Plath pode ser lido para além de suas potencialidades autobiográficas. Elencando 
os contos “The Wishing Box” e “The Fifty-Ninth Bear” - presentes na reunião póstuma 
de seus textos esparsos publicados na coleção Johnny Panic and The Bible of Dreams 
em 1979 –, almeja-se compreender de que forma a ocorrência da rasura familiar, 
figurada nos dois objetos literários por meio da morte trágica das personagens, e as 
escolhas formais do gênero conto estão atrelados com seu contexto de produção e 
podem ser lidos como uma crítica aos valores tradicionais reafirmados nos Estados 
Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sylvia Plath faz parte do rol de escritores 
que teve a vida interrompida precocemente devido ao seu suicídio. Desde então, muito 
dos textos que compõem a fortuna crítica da autora e a leitura de sua obra se 
direcionaram para o viés autobiográfico, isolando o texto plathiano do meio 
sociocultural a qual pertenceu. Passou-se, então, a encarar o corpo dos textos de Plath 
como palco onde a autora encena, sob a máscara do literário, os conflitos do eu e a sua 
relação com a morte. Mais do que uma escritora, ela é colocada como performer, 
articulando sua obra como testamento e anúncio de um suicídio a acontecer (TAVARES 
JUNIOR, 2011). Esse direcionamento analítico de parte da fortuna crítica, na visão de 
Susan R. Van Dyne (2006), está relacionado com hábitos errôneos da leitura de Plath 
como mulher e autora, os quais tornam equivocadas as relações entre biografia e arte. 
Entre os argumentos da estudiosa, não se deve simplificar a relação entre Sylvia Plath 
como mulher e a sociedade na qual estava inserida, imaginando que a autora pudesse ser 
imune à ideologia repressiva do sistema patriarcal, onde as normas de gêneros eram 
meramente dadas e internalizadas e não apreendidas, resistidas e negociadas 
constantemente (de forma consciente ou não), sobretudo como tema e objeto literário. 
Dessa maneira, o corpus passará por leitura em três níveis, como postulado por Fredric 
Jameson (1992): um romanesco, em que se considera o conteúdo manifesto do texto e 
se detecta as leituras feitas e as contradições trazidas pelo texto; o segundo estágio, em 
que se trabalha no exame dessas contradições internas em diálogo com elementos 
externos ao texto; por fim, uma reinserção dos fragmentos detectados no todo da 
História, momento em que se ampliam as leituras previamente feitas. Além disso, ao 
refletir sobre família e casamento, é inevitável o curso para as próprias questões de 
gênero, as quais ditam e pré-estabelecem papéis sociais distintos para homens e 
mulheres dentro do seio familiar. Segundo Elaine Showalter (1999), ao longo da 

                                                           
136 torresdeoliveiramatheus@gmail.com 



         
 
 
 
 

289 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

história, as mulheres criaram uma tradição literária própria. Importante ressaltar que 
essa tradição não se dá pela falsa ideia de uma imaginação feminina biologicamente 
definida, mas sim pelas relações com a sociedade. Logo, ao rasurar a família norte-
americana da metade do século XX, quais estereótipos e convenções acerca do gênero 
Sylvia Plath, por meio de seu posicionamento como escritora e mulher, figura nos dois 
contos selecionados? Como sua literatura dialoga com a tradição literária feminina 
proposta por Showalter? Nos resultados parciais obtidos até o momento, os dois contos 
apresentam em seu conteúdo manifesto elementos da vida privada de Sylvia (sobretudo 
a relação com Ted Hughes, até então marido da escritora), os quais possibilitam a 
inevitável leitura confessional destes textos. Contudo, a própria forma confessional e 
autobiográfica do projeto literário de Plath possui em si seu caráter ideológico. Esse 
striptease artístico buscava expor elementos da vida particular que, mascarados pelo 
discurso da privacidade durante a Guerra Fria, mantinham-se secretamente 
sedimentados pela propagação de valores tradicionais e a paralisia que os Estados 
Unidos viviam. As tendências autobiográficas e confessionais na cultura norte-
americana irromperam simultaneamente com esta inflação ideológica moralista. Além 
disso, a escrita confessional não era meramente o privado em público, mas o que havia 
de mais secreto, violento e prejudicial na vida privada expostos ao público (NELSON, 
2006). Dessa maneira, Plath e seus companheiros poetas confessionais ofereceram um 
contra discurso à ideologia oficial de privacidade durante a Guerra Fria. 
 
Palavras-chave: Sylvia Plath. Literatura norte-americana. Fredric Jameson. Leitura 
política.  
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RESUMO: O campo de estudo na área de literatura que aborda estudos irlandeses tem 
crescido significativamente nos últimos anos no Brasil. O presente trabalho– que 
baseia-se na minha dissertação em andamento- tem por objetivo contribuir para com a 
ampliação do conhecimento e reconhecimento da literatura irlandesa e também da 
escritora Mary Lavin, visto que ainda não há trabalhos acerca de sua obra em âmbito 
nacional. Em razão de esta pesquisa ter foco nos estudos de gênero, a principal 
contribuição da mesma será na intersecção de estudos de gênero e literatura irlandesa. 
Os objetos de estudos são três contos da escritora modernista Mary Lavin, sendo eles: 
Lilacs (1943), Happiness (1969) e A Family Likeness (1985); os contos foram 
escolhidos cronologicamente, cada um tendo sido escrito em uma fase distinta da 
carreira de Lavin, a fim de que a investigação possa abranger as possíveis diferenças 
levando-se em consideração a época na qual os contos foram escritos. O objetivo 
principal da pesquisa é analisar como as mulheres foram representadas e quais eram 
suas maiores questões no contexto da Irlanda no século XX; tal análise partirá de uma 
perspectiva comparativa das protagonistas de cada conto. Os objetivos específicos são: 
identificar as principais características de cada protagonista no que tange personalidade, 
conflitos, relacionamentos, atividades profissionais e envolvimento com causas políticas 
e sociais, bem como comparar e contrastar as protagonistas a fim de estabelecer se suas 
atitudes e características permanecem semelhantes ou mudam de acordo com o contexto 
no qual estavam inseridas. Cumpre destacar que a Irlanda no século XX passou por 
grandes transformações nas esferas político e social, começando com a “Revolta da 

Páscoa” em 1916 e então uma série de conflitos que levaram à separação da Irlanda do 

Norte em 1921, culminando com o estabelecimento do chamado Irish Free State em 
1922; em 1937 criou-se uma nova constituição estabelecendo a chamada Éire e em 
1949 fixou-se a República da Irlanda como a conhecemos na atualidade; por estas 
razões a contextualização histórica tem um grande papel na progressão da análise das 
protagonistas. Embora a literatura irlandesa seja conhecida através de escritores como 
James Joice, W.B. Yeats e Oscar Wilde, pouco espaço foi dado para o trabalho 
produzido por mulheres. Não obstante ter publicado duas novelas, Mary Lavin é mais 
conhecida por seus contos, os quais foram duramente criticados por autores da época 
devido aos temas que abordavam. Frank O’Connor- grande nome do gênero de contos 
na Irlanda- foi um dos mais críticos em relação ao trabalho de Lavin, devido ao fato de 
não abordar questões políticas e sociais como seus antecessores (HARMON, 2013). 
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Visto que este estudo tem enfoque nas questões de gênero, contará com embasamento 
teórico específico do assunto no que concerne a Irlanda, bem como estudos críticos 
acerca da questão de gênero no trabalho de Lavin. As principais perguntas que norteiam 
este estudo são: a) O quão diferentes são as protagonistas dos contos Lilacs, Happiness 
e A Family Likeness em questões de conflitos pessoais e sociais? b) Considerando que 
cada conto foi escrito em uma fase diferente da carreira de Lavin, o quanto a autora 
mudou em relação à representação destas protagonistas? De modo a responder tais 
perguntas, a hipótese central desta pesquisa é de que as protagonistas nos contos 
supracitados lidam com diferentes questões e são representadas de maneira distinta 
devido ao desenvolvimento de Mary Lavin como escritora e como resposta às mudanças 
no contexto no qual ela estava inserida. Na comunicação a ser apresentada neste 
seminário, pretendo expor as principais diretrizes da pesquisa em andamento, 
elucidando os principais pontos em relação à vida e obra de Mary Lavin, tendo em vista 
que é uma escritora não conhecida dos leitores brasileiros; uma breve explanação acerca 
do contexto histórico e também pontos de vistas críticos sobre a questão da mulher na 
Irlanda no século XX, encerrando com uma discussão em relação aos pontos 
substanciais para a junção do aporte teórico, perspectivas críticas e a análise das 
protagonistas, de modo a tentar responder as perguntas que norteiam a pesquisa. 
Palavras-chave: Mary Lavin. Literatura Irlandesa. Contos. Estudos de Gênero.  
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RESUMO: O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë, foi publicado em 1847. De 
acordo com Raymond Williams (2013), a ficção inglesa por volta de 1848 representou, 
de diferentes maneiras, as complicações do entrelaçamento entre a cultura aristocrática e 
a cultura burguesa da sociedade inglesa da época. Em suas palavras, “o que o burguês 

lia não era ficção burguesa”, “a burguesia [lia] ficção predominantemente aristocrática”. 

Embora o autor não mencione o romance gótico, a partir de observações de David 
Punter (1981), que destaca a presença de imagens da aristocracia na ficção gótica, 
cremos ser possível incluí-lo nisso que Williams chama de “ficção aristocrática”, até 

porque, como já é bem sabido dentre os estudiosos do período, o romance gótico ainda 
era muito lido pelo público burguês, por mais que já não fosse tão produzido. Outro 
detalhe importante é o fato de o romance gótico representar a permanência das 
decadentes formas do romanesco (ou, segundo alguns críticos, estória romanesca), que 
eram as formas literárias dominantes na Inglaterra pré-burguesa e de valores 
predominantemente aristocráticos, ou seja, equiparar o que Williams chama de “ficção 

aristocrática” com o romance gótico não nos parece descabido. Quando fala em “ficção 

burguesa”, Williams, sem dúvida, refere-se ao romance realista inglês, pois, como já 
dizia Hegel, o romance é a epopeia da era burguesa. Na esteira do filósofo alemão, 
críticos como György Lukács e Ian Watt, ainda que articulando propostas diferentes, 
ajudaram-nos a entender as relações intrínsecas entre ideologia burguesa, forma 
romance e uma certa noção de realismo. O pensamento de Watt nos é ainda mais 
relevante, pois em seus estudos há uma preocupação maior com a experiência 
propriamente inglesa do romance no século XVIII e início do XIX e sua relação com a 
ascensão da burguesia. O intuito de nossa fala é expor, através da análise de alguns dos 
componentes estruturais de O morro dos ventos uivantes (nomes, configuração do 
tempo e do espaço), o quanto essa obra, através de formas que remetem ao gótico, logra 
tensionar o elemento do realismo que, ainda assim, sustenta-a. Estaria nessa tensão, a 
nosso ver, o fundamento de toda uma estrutura mais ampla de tensões que caracteriza o 
romance de Emily Brontë. Essa estrutura compreende a famosa problemática do foco 
narrativo do romance (se formos nos lembrar, por exemplo, dos muitos narradores que a 
obra, em diferentes momentos, possui), o tratamento intenso e dramático das paixões e 
dos afetos, a hostilidade e a violência no trato interpessoal, o tema da vingança, dentre 
muitos dos aspectos mais conhecidos e polêmicos contidos na obra. Ao mesmo tempo 
em que a narrativa desafia o “estilo sério” (MORETTI, 2009) que caracteriza o romance 
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realista do século XIX, em especial a partir do uso do “excesso” gótico (BOTTING, 

1996), a domesticidade e outros temas comuns a romances realistas como os de Jane 
Austen não some de vista, ganhando somente um tratamento diferenciado. O “realismo 

formal” (WATT, 1957), que caracteriza o conjunto dos primeiros romances realistas 
ingleses do século XVIII, é torcido até o limite, mas não desaparece por completo, 
como comprova a elaboração do aspecto fantasmagórico empreendida pela obra (algo 
sobre o qual pretendemos falar). Nossa hipótese é a de que, a partir de 1840, quando os 
efeitos da industrialização se tornam mais e mais veementes (HOBSBAWM, 2014), 
surge, no espaço social do campo, uma percepção crítica a esse respeito, uma vez que, 
na província, a modernidade industrial dá de cara com a sociabilidade e o modo de 
produção pré-industrial, que persiste, torna-se residual. A articulação tensa entre formas 
do gótico (ligadas ao aristocrático, não-burguês, pré-moderno) e elementos realistas 
(ligados à modernidade burguesa, iluminista, capitalista) presente na estrutura de O 
morro dos ventos uivantes, estaria conectada, então, a essa tensão histórica entre uma 
vida social pré-industrial e outra industrial, entre o arcaico e o moderno. 
 
Palavras-chave: Realismo. Gótico. Tensões. Romance Inglês. Século XIX.  
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RESUMO: Em 2004, Edward Albee revisitou a sua primeira peça produzida na Off-
Broadway nova-iorquina, em 1960, The Zoo Story. O novo texto, Peter and Jerry, 
acrescentava-lhe um ato. Quatro anos mais tarde, foi reintitulado At Home at the Zoo. A 
pesquisa de doutorado em andamento interessa-se, pois, pelas diversas implicações da 
alteração realizada pelo dramaturgo a um de seus trabalhos mais icônicos, considerado 
definidor do underground teatral norte-americano na década de 1960 (BOTTOMS, 
2006). At Home at the Zoo configura-se como mais do que uma modificação de The Zoo 
Story, tratando-se, na realidade, da substituição de tal texto. O retorno do autor ao início 
de seu cânone parece sugerir a necessidade de reavaliação da interpretação de sua 
dramaturgia como absurda por significativas parcelas da crítica especializada. Em suas 
teorias para o Teatro do Absurdo, Martin Esslin (2004) identifica traços formais e 
temáticos comuns a determinados dramaturgos europeus dos pós-guerras, 
reconhecendo-os também no teatro albeeano, inserido em tais proposições desde The 
Zoo Story. A reputação de Albee como um nome desta tendência ganhou popularidade 
nos anos subsequentes, e ainda persiste. A reescrita do encontro de Peter e Jerry a partir 
da adição da domesticidade de Peter não somente anula possíveis ambiguidades do 
texto inicial, como explica e evidencia o caráter didático e redentor do suicídio/ 
assassinato ao final da ação, frequentemente interpretado como uma afirmação dos 
princípios absurdos. Em tal ótica, At Home at the Zoo revela-se em maior sintonia com 
os palcos norte-americanos. Uma análise comparativa das peças citadas com The Hairy 
Ape (1922), de Eugene O’Neill, e The Glass Menagerie (1944), de Tennessee Williams, 
demonstra que o zoológico como um símbolo representativo da prática ficcional tal qual 
delineado por Albee figura de maneira análoga em tais títulos de seus predecessores 
teatrais. Nas linhas o’neillianas, o marinheiro Yank deixa as caldeiras do navio onde se 

pensava integrado para percorrer variados cenários na cidade de Nova York, em busca 
de acolhimento. Após uma série de fantasias frustradas, termina morto por um gorila no 
zoológico do Central Park, por quem acreditara ter sido acolhido. Na obra williamsiana, 
a retraída Laura ausenta-se da vivência real e se refugia em sua coleção de animais de 
vidro. A fragilidade das ilusões da jovem é exposta quando seu item favorito, um 
unicórnio, tem o chifre estilhaçado, tornando-se idêntico aos tantos cavalos do pequeno 
zoológico, dos quais antes se diferenciava. Nos trabalhos albeeanos, por sua vez, Jerry 
anuncia o relato de seu passeio ao zoológico que, embora jamais propriamente narrado 
de maneira objetiva e literal, desenrola-se por meio da evocação e da recriação das 
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diversas jaulas metafóricas onde ele e seu interlocutor, Peter, estão aprisionados – que 
são vencidas, enfim, após o suicídio/assassinato. Resultados preliminares do presente 
estudo apontam para a consideração do teatro de Albee como um diálogo crítico com a 
centralidade do vício ficcionista nos palcos de seus antecessores. Parece-nos que a 
dramaturgia da Broadway conforme engendrada por O’Neill e Williams sustenta-se 
essencialmente sobre a exploração de personagens dependentes de ilusões. Assim, os 
três zoológicos deverão ser devidamente esquadrinhados, visto que, conquanto 
esteticamente imersos nas especificidades cênicas de contextos culturais distintos e nas 
particularidades de cada autor, erguem-se como símbolos da temática comum da 
ficcionalização. A figuração da animalidade opera como contraposto à ânsia humana 
pelo exercício criativo. At Home at the Zoo recupera o zoológico trágico de O’Neill e o 

zoológico estilizado de Williams através de seu zoológico verbal, comentando-os e, por 
conseguinte, agregando-se ao fio constituinte desta herança teatral. Tenciona-se 
contribuir sobretudo para os estudos interpretativos na área do teatro albeeano, carentes 
de maior exploração pela academia brasileira, bem como somar à fortuna crítica em 
língua portuguesa no campo da dramaturgia norte-americana. Ademais, aventa-se a 
adequação de uma noção da tradição dramatúrgica comercial dos Estados Unidos ao 
longo do século XX arquitetada sobre a investigação do próprio ofício literário, e sobre 
o questionamento de quais funções ilusões – ou o seu desmonte e solapamento – 
possuiriam tanto no interior, quanto para além da lógica ficcional.   
 
Palavras-chave: Teatro norte-americano. Edward Albee. Eugene O’Neill. Tennessee 

Williams.      
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RESUMO: Este projeto propõe-se a investigar como a autora argentina Silvina Ocampo 

(1903 – 1993) utiliza um sistema de desconstrução de estereótipos, através do uso do 

absurdo, do grotesco e da fantasia para questionar as imposições ao sexo feminino e, 

portanto, provocar um sentimento de estranheza no leitor diante das reações e atitudes 

socialmente consideradas “inesperadas” para meninas e mulheres da época em que os 

contos foram escritos. Além disso, este trabalho tem como objetivo também trazer para 

a comunidade científica brasileira mais uma pesquisa sobre a autora, que ainda é pouco 

conhecida e estudada no país, a fim de aumentar a fortuna crítica sobre ela. Ao fazer um 

levantamento sobre o “estado de arte” da autora nesse momento no Brasil, um dos 

poucos trabalhos disponíveis sobre Silvina é a tese de doutorado de Rafael Eisinger 

Guimarães, “Pampa, substantivo Feminino: A reconfiguração da literatura gauchesca na 

narrativa de Silvina Ocampo”, defendida em 2013 na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Mesmo considerando a importância de trabalhos como esse, ainda é 

essencial que existam novos estudos tendo a produção de Silvina como objeto de 

análise, em razão da diversidade temática e extensão quantitativa de sua obra. A 

temática das personagens mulheres e meninas, por exemplo, ainda é ínfima no campo 

de discussões e investigações sobre ela  e  nas  diversas  direções  que podem ser 

apontadas ao se estudar um objeto pouco explorado. Desde seu primeiro livro “Viaje 

Olvidado” (1937), passando pelos contos “Cielo de claraboyas” e “El retrato mal 

hecho”, até o último livro publicado em vida  “Cornelia  frente  al  espejo” (1988),  que  

tem  o  conto  homônimo  com  uma mulher como personagem principal, as 

personagens femininas são frequentes. A vida e a obra de Silvina sempre estiveram 

ligadas ao escritor Adolfo Bioy Casares, que foi seu marido durante toda a vida desde 

1940, quando se casaram, e ao também escritor argentino Jorge Luis Borges. Os três 

formaram uma  parceria  pessoal  e,  em  alguns  momentos,  literária,  como  no  caso 

da “Antologia  da  Literatura  Fantástica”,  organizada  pelos  três  no  mesmo  ano  do 

casamento de Silvina e Bioy Casares. Apesar disso, a autora não recebeu, em um 

primeiro momento, todo o destaque e atenção que a produção de seu marido e da 

terceira ponta do “trio”, Borges. Ainda é uma incógnita se esta pouca atenção seria uma 

falta de reconhecimento de sua obra como genuína ou apenas uma opção da própria 

autora. Segundo a também escritora argentina, Noemi Ulla, autora do livro “Encuentros 

con Silvina Ocampo”, “Silvina foi bastante silenciada e muitas vezes desdenhada, era 

uma escritora oculta, não era muito estudada nem de ser ter em conta” (2013). A partir 
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da edição da antologia organizada pela escritora e jornalista Matilde Sánchez, “Las 

reglas del secreto”(1991), se começou a perceber que a obra de Silvina trata de um 

projeto criativo pessoal e profundamente original, razão pela qual a autora passou a ser 

mais considerada dentro do âmbito da literatura argentina. Nos focamos, neste momento 

da pesquisa, no estudo mais detido da obra autobiográfica da autora “Invenciones del 

Recuerdo”, que foi publicada postumamente em 2006 sob a organização de Ernesto 
Montequín. O livro é formado por uma série de fragmentos, produzidos entre 1960 e 
1986, que foram reunidos em um volume sem uma ordem pré-determinada. Partindo da 
noção apresentada por Jean Starobinski, em “La relation critique” (1970), de que toda 
autobiografia é uma autointerpretação e de que esse estilo nos dá uma pista sobre a 
relação do escritor com o próprio passado, analisamos como a questão da memória 
inventada e como a escolha da narração desses fragmentos em versos livres funcionam 
na constituição dessa autobiografia, centrada majoritariamente em um “passado 

inventado”, rememorado da infância. A metodologia que perpassa a feitura desta fase do 

trabalho remeteu a uma leitura da obra autobiográfica e de teoria sobre autobiografia e 

memória, além de seguirmos com a análise também da obra em prosa da autora. 
 
Palavras-chave: Silvina Ocampo. Literatura feminina. Literatura hispanoamericana. 

Representação de gênero. 
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RESUMO: O trabalho tem por objetivo uma tradução acadêmica com notas, a partir do 
original grego para o português, dos fragmentos das comédias de Aristófanes, bem 
como o estudo de suas fontes e dos temas pertinentes ao gênero cômico e ao drama 
antigo. A tradução dos fragmentos atribuídos a Aristófanes para a língua portuguesa 
viria a lançar luz sobre um terreno ainda pouco explorado pelos estudiosos no Brasil, e 
contribuiria também para iluminar novos aspectos de sua obra mais difundida, as onze 
comédias que foram preservadas na íntegra. Também vale lembrar que, por remeter a 
aspectos cotidianos da cidade grega, a comédia antiga é uma fonte importante para a 
estudos sociológicos, historiográficos e arqueológicos. O ineditismo do projeto também 
deve ser destacado, já que, até onde se sabe, não há nenhuma publicação de trabalho 
acadêmico em língua portuguesa que contenha a tradução de todos os fragmentos de 
Aristófanes. A tradução dos fragmentos atribuídos a Aristófanes, direta do grego para o 
português, tem por base a edição Poetae Comici Graeci, vol. III 2, editada por R. Kassel 
e C. Austin, e publicada em 1984 por Walter de Gruyter.  O volume da Loeb, editado e 
traduzido por J. Henderson em 2007, foi também cotejado. Quanto à delimitação do 
corpus, optou-se por traduzir, além dos excertos, eles mesmos, também o contexto no 
qual ocorrem – no caso dos fragmentos que nos chegaram por meio de citações, o que 
consiste na grande maioria. 
A maior parte dos fragmentos cômicos chegou-nos por via indireta, isto é, inscreve-se 
na categoria de excertos que sobreviveram graças a citações. No caso de Aristófanes, 
além das onze peças transmitidas pela tradição manuscrita, temos mais de 900 
fragmentos, dos quais cerca de 600 não deixam dúvidas com relação à autoria. A 
história desses fragmentos começa no período helenístico, quando havia extensa 
produção exegética em torno dos textos do comediógrafo. Trechos de suas comédias, 
incorporados a comentários, obras ensaísticas, antologias e léxicos, tornar-se-iam 
muitos dos fragmentos que temos hoje. As citações viriam a compor, majoritariamente, 
exemplares da tradição lexicográfica ou obras ligadas a ela, como o Onomasticon de 
Pólux, O Banquete dos Sábios de Ateneu e o léxico de Fócio (Photii Patriarchae 
Lexicon), as três maiores fontes dos fragmentos de Aristófanes. Nosso objetivo é 
discutir o papel das fontes na criação e transmissão desses fragmentos bem como o uso 
que se fazia deles no contexto das obras que os preservaram. Pode-se dizer que é 
característica de grande parte desses fragmentos, desde a sua criação, estar atrelado à 
exegética. E é desse modo que servirão não só à lexicografia, mas a outros gêneros de 
obras compilatórias típicos do período, como o Banquete dos Sábios, de Ateneu. Pois, 
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ainda que essa seja considerada uma obra miscelanística, os excertos que contém são 
frequentemente acompanhados de comentários semelhantes aos contidos nos lémmata 
da tradição lexicográfica. É com finalidade semelhante, por fim, que os fragmentos 
adentram a lexicografia bizantina, da qual se sobressai, dentre nossas fontes, o léxico de 
Fócio, obra que mais preservou fragmentos de Aristófanes. A segunda questão que 
merece destaque é a da transmissão dos excertos. E nela está contida outra, a da prática 
da compilação, inerente às tradições lexicográficas. Os fragmentos de Aristófanes foram 
transmitidos de maneira dispersa, isto é, cada um dos excertos atribuídos ao 
comediógrafo tem um percurso próprio, majoritariamente pela tradição indireta. Por 
isso, é importante lembrar que o conjunto dos fragmentos atribuídos a Aristófanes não 
deve ser tratado como uma obra: trata-se, antes, de mais uma compilação. E, embora 
seja necessário e conveniente traçar um percurso geral que se aproxime, ora mais, ora 
menos, da transmissão particular de cada excerto desde a sua criação até as edições 
modernas, esse percurso estará em alguma medida fadado a imprecisões e 
generalizações. Por fim, cabe ainda estudo e análise dos fragmentos provenientes dos 
escólios de obras do período clássico, como os das comédias de Aristófanes e dos 
diálogos de Platão; bem como dos poucos excertos de origem papirácea. São essas as 
diretrizes que nortearão a próxima etapa pesquisa em relação ao estudo das fontes. 
 
Palavras-chave: Comédia antiga. Fragmentos. Aristófanes. Lexicografia. 
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A DRAMATURGIA DE ARTHUR RODRIGUES ROCHA E O 
MOVIMENTO ABOLICIONISTA NA CENA BRASILEIRA DO 

SÉCULO XIX 
 

Renata Romero Geraldes142 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Orna Messer Levin 
Teoria e História Literárias 

Literatura Brasileira  
 

RESUMO: A pesquisa propõe a apresentação dos dados biográficos recolhidos do 
dramaturgo gaúcho Arthur Rodrigues da Rocha (1859 – 1888) procurando entender seu 
envolvimento com os ideais antiescravistas a partir da circulação e recepção do drama 
abolicionista A Filha da Escrava (1883). Embora estivesse inserido no meio intelectual 
e artístico do Rio Grande do Sul e fosse conhecido no país, a obra de Arthur Rocha não 
consta atualmente das Histórias do Teatro Brasileiro. Filho único de um mulato 
envolvido com as artes cênicas, ele seguiu os passos do pai, conciliando a vida de 
dramaturgo com a profissão de redator de importantes periódicos na sua terra natal. 
Rocha iniciou a carreira nas letras como jornalista e trabalhou em vários periódicos de 
Porto Alegre, sendo eles O Mosquito (1874), O Colibri (1877) e, neste mesmo ano, 
adquiriu a tipografia do Diário de Notícias (Porto Alegre) fundando o Correio da 
Tarde. Além disso, ele foi redator dos jornais O Artista, do Echo Lusitano e colaborou 
no periódico Album do Domingo (1878), assumindo o pseudônimo de K.Zeca, 
responsável pela coluna “A semana”, que apresentava notícias do cotidiano da 

província, em especial da cena teatral de Porto Alegre. A produção dramática de Arthur 
Rocha conta com diferentes gêneros, embora nem todos os títulos encenados chegaram 
à forma impressa. As publicações encontradas até agora somam treze obras: Uma Scena 
do Futuro (1874); Por Causa de Uma Camélia, ou um Marido por Meia Hora (1876) - 
comédia; Anjo e Sacrifício (1876) - drama; O Filho Bastardo (1876) - drama; Lutar e 
Vencer (1877) - drama sem publicação; O Distraído (1877) – comédia sem publicação; 
José (1878) - drama; A Procura das Musas (1880) - drama; Os Filhos da Viúva (1882) - 
drama; Deus e Natureza (1882) - drama; A Filha da Escrava (1883) - drama e Não 
Faças aos Outros (1883) – comédia sem publicação; A Camélia (s.d.) - comédia. 
Mesmo com uma intensa produção dramática, o jornalista não abandonou o seu trabalho 
na imprensa enquanto escrevia suas peças. O grande destaque de Arthur Rocha como 
dramaturgo, deu-se, sobretudo, pelo seu papel relevante no movimento abolicionista, a 
partir da década de 1870, participando de sociedades culturais e abolicionistas, como a 
Sociedade Parthenon Litterario. Desse grupo, originou-se a Revista Contemporanea do 
Parthenon Litterario, a qual Arthur Rocha conseguiu publicar apenas no final da década 
de 1870. A luta abolicionista do autor, consolidou-se nos palcos com o sucesso do 
drama abolicionista A Filha da Escrava, escrito exclusivamente para a jovem atriz 
Julieta dos Santos, que excursionou pelas províncias de Santa Catarina, São Paulo, 
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Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará, 
todas inseridas no debate antiescravista no período de encenação e, algumas, 
coincidindo com o período de abolição da escravatura nessas províncias. A metodologia 
para essa pesquisa segue a perspectiva da História Cultural, utilizando, sobretudo, de 
fontes primárias, como anúncios de espetáculos e textos críticos veiculados pelos 
periódicos Regeneração (SC), Correio Paulistano (SP), O Fluminense (RJ), Jornal do 
Comércio (RJ), Gazeta de Notícias (RJ), Folha Nova (RJ), A Província do Espírito 
Santo (ES), A Folha da Victória (ES), Espírito Santense (ES), Gazeta da Bahia (BA), 
Diário de Pernambuco (PE), Jornal do Recife (PE), Libertador (CE), Pacotilha (MA), 
Diário de Maranhão (MA), Diário de Belém (PA) e Diário de Notícias (PA). Esse 
levantamento, portanto, tem como finalidade reconstituir as circunstâncias de criação, 
circulação e recepção da peça de teor antiescravista A Filha da Escrava e verificar quais 
as influências e ideias do seu tempo refletiram na sua produção de Arthur Rocha. Esses 
pressupostos são trabalhados pelo projeto, financiado pela FAPESP, “Circulação 

Transatlântica dos Impressos – a globalização da cultura no século XIX (1789-1914)”, 

ao qual a pesquisa se vincula.  
 
Palavras-chave: Arthur Rocha. Teatro Brasileiro. Drama Abolicionista. Imprensa 
Oitocentista. 
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SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE DUAS BIBLIOTECAS 
IMPERIAIS DO SÉCULO XIX: A PRESENÇA DE ROMANCES NA 

BIBLIOTECA IMPERIAL BRASILEIRA E NA BIBLIOTECA 
IMPERIAL RUSSA 

Larissa de Assumpção143 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Márcia Azevedo de Abreu 
Teoria e História Literárias 

História da Literatura 
 

RESUMO: Esse trabalho, que se insere dentro do Projeto Temático “A Circulação 

Transatlântica dos Impressos – A Globalização da Cultura no Século XIX”, coordenado 
pela Profa. Dra. Márcia Abreu e pelo Prof Jean-Yves Mollier, tem por objetivo analisar 
a presença de romances na Biblioteca Imperial Brasileira e na Biblioteca Imperial 
Russa. A Biblioteca Imperial Brasileira, que fazia parte do Palácio de São Cristóvão, no 
Rio de Janeiro, foi doada pelo Imperador Dom Pedro II ao Brasil no ano de 1891, e 
atualmente faz parte da Coleção Teresa Cristina da Fundação Biblioteca Nacional. Essa 
Coleção contém grande parte dos livros que pertenceram aos membros das famílias de 
Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e seu catálogo pode revelar quais obras 
estiveram em contato direto com alguns dos membros da mais alta elite brasileira do 
período. Essa análise é facilitada pela presença, na Coleção Teresa Cristina, de 
catálogos de bibliotecas menores, que pertenceram a membros específicos da Família 
Imperial Brasileira. É o caso da “Lista de Livros Pertencentes à Sua Majestade a 

Imperatriz e que se Encontram em seu Gabinete”, catálogo manuscrito que contém as 

informações principais sobre 305 obras que pertenciam à Imperatriz Teresa Cristina, 
consorte de Dom Pedro II. 
Parte das obras que pertenceram à Biblioteca Imperial Russa foram adquiridas pela 
Library of Congress, nos Estados Unidos, no ano de 1960. Nessa ocasião foram 
comprados cerca de 2.600 volumes que pertenceram às famílias dos Czares Alexander 
III e Nicolas II, alguns deles identificados com o nome de seus proprietários. A análise 
detalhada dos romances presentes nesse catálogo, e a sua comparação com os romances 
presentes na Biblioteca Imperial, pode revelar alguns aspectos importantes sobre a 
circulação de obras desse gênero entre membros da aristocracia do período. O interesse 
específico pelas obras ficcionais se deve ao fato destas terem tido ampla difusão no 
século XIX, circulando através de livros, folhetos, jornais, o que fez com que atingissem 
um público amplo no período. Além disso, a rápida produção, tradução e venda de obras 
desse gênero tornava possível que uma mesma obra fosse lida no mesmo período por 
leitores de nacionalidades e culturas diferentes (ABREU, 2008), o que demonstra como 
os impressos podiam circular de um grupo social a outro, de forma mais fluida do que a 
sugerida por uma divisão sociocultural (CHARTIER, 1996). A comparação entre os 
catálogos da Biblioteca Imperial Russa e da Biblioteca Imperial Brasileira pode revelar 
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se as mesmas obras circularam entre a elite brasileira e a elite russa no século XIX, ou 
se existem diferenças significativas entre os dois catálogos.  
A metodologia dessa pesquisa consiste em comparar os títulos de romances, os autores, 
línguas e locais de edição que se destacam em cada uma das bibliotecas, verificando as 
semelhanças e diferenças entre os livros que fizeram parte da Biblioteca Imperial do 
Brasil e da Rússia. Os resultados parciais dessa comparação revelaram que, das 24.270 
obras da Coleção Teresa Cristina que fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional, 608 
(2,8%) pertencem ao gênero prosa ficcional. A porcentagem de obras desse gênero é 
maior na biblioteca pessoal da Imperatriz Teresa Cristina, que contém cerca de 60 
(19,6%) romances. Em ambas as bibliotecas, a língua de maior destaque entre as obras 
ficcionais é o francês, que é a língua de edição de 59% dos livros da Biblioteca Imperial 
Brasileira e de 68% da biblioteca da Imperatriz. Essa língua é seguida, na Biblioteca do 
Palácio de São Cristóvão, pelo alemão (12,5%), italiano (10,2%), português (7,3%) e 
inglês (7%) e, na Biblioteca da Imperatriz Teresa Cristina, pelo italiano (20%) e o inglês 
(10%). O local de edição de maior destaque nas duas bibliotecas é Paris, cidade em que 
foram editadas 55% das obras da Biblioteca Imperial Brasileira e 66% da lista de livros 
da Imperatriz. 
No que se refere à Biblioteca Imperial Russa, cerca de 60 (4,6%) das 1.300 obras 
listadas no catálogo online da Library of Congress como pertencentes a essa coleção, 
são obras ficcionais. Dessas obras, o francês também é a língua de maior destaque, 
sendo a língua de edição de 47 (78%) das obras ficcionais, e seguido pelo russo (13%). 
Além disso, Paris é a cidade de edição predominantes, sendo o local onde foram 
editadas 70% das obras. Além das semelhanças entre porcentagem de romances, línguas 
e locais de edição, as bibliotecas também apresentam autores em comum: tanto a 
Biblioteca Imperial Brasileira quando a Russa contêm obras de Bernadin de Saint-Pierre 
e Charles de Bernard. Essas semelhanças mostram como as obras ficcionais publicadas 
especialmente na França circulavam entre países diferentes no século XIX, onde 
atingiam públicos com culturas e línguas diferentes. A comparação entre as bibliotecas 
mostra, ainda, que o gênero ficcional, que atingiu o público amplo do século XIX, 
também era lido pelos membros da mais alta elite brasileira e russa do período. 
 
Palavras-chave: Biblioteca Imperial. Romance. Século XIX. 
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UM INESPERADO SUCESSO OITOCENTISTA: OS ROMANCES 
DE MARIA EDGEWORTH NO REINO UNIDO E BRASIL 

 
Taís Franciscon144 

Universidade Estadual de Campinas 
Profa. Dra. Márcia Azevedo de Abreu 

Teoria e História Literárias 
História da Literatura 

  
RESUMO: Em sua longa trajetória literária de 53 anos, Maria Edgeworth (1768-1849) 
se tornou uma célebre autora de ensaios, romances e contos: seus livros não só eram 
verdadeiros sucessos de vendas, esgotando rapidamente nas primeiras edições, mas 
também foram bem avaliados pela crítica literária do final do século XVIII e ao longo 
do XIX. Seu sucesso não foi exclusivo ao contexto britânico: o empenho da autora em 
desenvolver livros didáticos, morais e instrutivos foi bem recebido pelo mercado 
literário internacional. Na França, Louise Swanton Belloc desempenha um papel 
importante na tradução e divulgação dos trabalhos de Edgeworth, envolvendo-os em 
discussões sobre a importância da educação na infância, tanto para homens quanto para 
mulheres. Conforme os indícios recolhidos, seus romances chegam ao Brasil em língua 
inglesa e francesa, constando em catálogos de bibliotecas variadas; há uma tradução 
feita no Brasil e diversas menções em jornais brasileiros oitocentistas. Embora seja 
frequentemente ignorada ou menosprezada pelas historiografias mais tradicionais, o 
interesse por Maria Edgeworth ressurgiu nos últimos cinquenta anos, com a biografia 
literária de Butler (1972), os ensaios de Nash (2006), e historiografias e estudos 
feministas, como Mothers of the Novel (1986) e Living by the Pen (1992). Integrado ao 
Projeto Temático “A circulação transatlântica de impressos – a globalização da cultura 
no século XIX”, esta pesquisa tem como intuito observar o movimento de produção, 

recepção e circulação transnacional dos romances de Edgeworth. Os percursos de suas 
obras permitem atestar a formação de uma cultura literária oitocentista que circulava em 
países urbanos (Inglaterra e França) e rurais (Irlanda), e até mesmo em colônias 
escravocratas (Brasil). Inicialmente, analisarei o contexto da produção dos romances no 
Reino Unido: as contingências sócio-político-econômicas que atravessam sua obra, seja 
pela temática retratada nos romances, seja pela forma com que a autora vislumbrava 
seus possíveis leitores. Edgeworth apresenta as desigualdades sociais existentes na 
população britânica oitocentista: ela situa seus romances em contextos específicos da 
Irlanda e da Inglaterra, e retrata as diferenças entre as classes sociais abastadas (Tales of 
Fashionable Lifes) e as classes baixas (Popular Tales). Edgeworth defende a educação 
de mulheres e sua inserção no meio literário desde sua primeira publicação, Letters for 
Literary Ladies, em 1795. Todos os seus livros demonstram uma preocupação com a 
formação de seus leitores, principalmente das crianças – escreve diversos livros infantis, 
como Parent’s Assistant, e assina um ensaio teórico sobre o assunto com seu pai, 
Practical Education. Adiante, apontarei mudanças feitas em suas traduções: as 
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omissões e alterações nos textos são significativas e bastante reveladoras, considerando 
que suas obras são designadas como morais. Apesar de sua entusiasmada recepção 
pública, as obras de Edgeworth traziam temas polêmicos: boa parte de seus livros 
denunciam as negligências políticas da Inglaterra em relação à Irlanda; Belinda foi 
alterado na terceira edição para que não retratasse casamentos inter-raciais; Popular 
Tales traz um conto que retrata o fim da escravidão (“The Grateful Negro”); e Helen 
traz uma passagem em defesa do envolvimento de mulheres em questões políticas. Se 
essas polêmicas eram sentidas no contexto urbano e industrial do Reino Unido, se 
tornavam ainda mais problemáticas quando chegavam em terras brasileiras. Em 
português, temos Educação familiar, ou série de leituras para os meninos, de Francisco 
de Paula Araújo e Almeida, que reúne contos infantis da autora, “ajustando o que era 

necessário para se conformar aos usos e costumes deste país” (Correio Mercantil, 
20/02/1847, p. 4), conforme foi divulgado em anúncios de jornais. Maria Edgeworth 
também aparece em periódicos de diferentes estados brasileiros, sendo apresentada 
como “celebridade feminina” e “educadora inglesa”, além de ser mencionada no enredo 

de pelo menos três folhetins. Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (2002) aponta a 
presença de suas obras em bibliotecas destinadas a públicos amplos (como no Real 
Gabinete Português de Leitura e na Biblioteca Fluminense). Nessa mesma pesquisa, 
Vasconcelos revela que um ensaio e todos os seus dez romances estavam disponíveis 
em idioma original pela Rio de Janeiro British Subscription Library, uma biblioteca 
dedicada especialmente aos livros vindos do Reino Unido. Havia uma boa oferta de 
seus romances para quem soubesse ler em francês, o que traz o debate sobre a 
relevância da “ponte francesa” para a literatura internacional desse momento. Segundo 

levantamento feito por Márcia Abreu (2008), um dos romances de maior frequência em 
pedidos de licença à censura no Rio de Janeiro é Scènes de la vie du grand mond, uma 
tradução para o francês de seu livro de contos Tales of Fashionable Life – era tão 
conhecido pelo título traduzido que ninguém registrou o pedido do livro em língua 
original entre 1808 e 1822. Mais recentemente, a pesquisa de Larissa Assumpção 
(2014) indica que Edgeworth também era lida pela realeza: seus romances constam no 
catálogo da biblioteca da Carlota Joaquina de Bourbon e da Teresa Cristina, na coleção 
Família Imperial Brasileira, algo que será bastante discutido na pesquisa. 
 
Palavras-chave: Maria Edgeworth. Romance. Século XIX. História da literatura. 
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A CRIANÇA DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Fabiana Micaele da Silva145 
Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Marcos Aurélio Barbai 
Divulgação Científica e Cultural 

Cultura Científica 
 
RESUMO: A Divulgação Cientifica (DC) é um meio comum de popularização da 
ciência e da tecnologia, utilizada pelos governos e instituições de pesquisa. Ela se 
estabelece como um campo de interesse e investigação para profissionais na área de 
ciência e comunicação. É através da DC que há o encontro dos discursos científicos e 
jornalísticos.  No entanto, cabe destacar que o Discurso de Divulgação Científica (DDC) 
não é a soma dos discursos de ciência mais jornalismo, ele é uma articulação específica 
entre essas duas ordens do discurso, e que possuem efeitos particulares que se produzem 
a seu modo de circulação (ORLANDI, 2001, p. 23). Segundo Caldas (2011), o DDC 
emerge desses campos de referência discursiva com o intuito de democratizar o 
conhecimento acerca das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Porém, em 
nosso trabalho vamos além dessas descrições sobre a utilidade do discurso de 
divulgação científica, pois buscamos realizar uma leitura do DDC, a fim de destacar seu 
uso na produção social dos sentidos circulantes sobre ciência no Brasil, a partir da 
consideração de que ele influencia, por exemplo, a definição do que é atividade 
científica ou não. Afinal, assim como destaca Guimarães (2001), existe um apagamento 
da voz da ciência pela mídia, e isso é ratificado pela consideração de que quando 
observamos as matérias de divulgação científica, elas cobrem na maioria das vezes 
apenas acontecimentos do desenvolvimento tecno-científico, uma vez que a grande 
mídia considera ciência como notícia  apenas quando ela encena fatos narrados sob um 
aspecto utilitário pelo jornalismo. Uma segunda leitura de nossa pesquisa reflete sobre a 
relação imaginária estabelecida entre o cientista, o divulgador e o público-leitor, que no 
nosso caso se restringe às crianças. Ou seja, apontamos que dentro do DDC existem 
condições imaginárias que transformam o cientista em uma figura isolada da sociedade, 
a ciência em algo técnico e distante do nosso cotidiano e a criança em alguém que 
pouco precisa saber de ciência, por isso, a pouca expressividade de materiais de 
divulgação científica para o público infantil. Inserimos nosso trabalho na perspectiva da 
Análise do Discurso, segundo a vertente de autores como Pêcheux(1975; 2006) e 
Orlandi (2004;2005;2007;2008), que inauguram as pesquisas voltadas para a 
preocupação nos ditos – divulgação científica para a popularização da ciência - e não 
ditos, que compõe os discursos. Um desses não ditos é que o DDC não funciona como 
uma tradução da ciência para o público não especializado, ele é a textualização 
jornalística do discurso científico, o discurso é adaptado e, nesse processo, todos devem 
aprender a interpretar e a compreender, sabendo que os sentidos podem ser diferentes 
(ORLANDI, 2008). A AD nos dá condições de trabalhar com essa ideia de Adaptação 
Discursiva no divulgar ciência para crianças, onde o discurso é adaptado determinando 
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o que meninos e meninas devem saber, e assim lemos também o discurso de gênero. 
Diante disso, nossa pesquisa tem o objetivo de analisar as diferenças e complexidades 
em comunicar ciências para crianças de modo a levantar as bases para a efetiva 
construção de subsídios de divulgação de ciência para o público infantil no Brasil. A 
análise de natureza qualitativa examina a maneira como se fabricam os meninos e 
meninas no DDC infantil, com isso queremos dizer que não se nasce nem menina, nem 
menino, ambas são posições-sujeito projetadas no discurso, destacamos, assim, como o 
discurso de gênero está inserido na Divulgação Cientifica para esse público. Nosso 
corpus se estabeleceu como a revista Ciência Hoje das Crianças (CHC), um dos raros 
materiais de Divulgação Científica direcionados para a aproximação da criança com a 
ciência, e através de uma análise sobre o Rex e a Diná, mascotes da CHC, verificamos a 
distinção entre os lugares encenados como sendo do menino e da menina no campo 
científico, bem como dos modelos de feminino e masculino que a ciência proporciona 
para eles. Percebemos nesse desvendar do processo de fabricação do ser menina e ser 
menino pelo DDC infantil, que ambos estão à mercê do ambiente e do discurso, as 
imagens da Diná e do Rex funcionam como projeções que transpõem os lugares do 
sujeito menina e menino, para as posições dos sujeitos no discurso sobre ciência, ou 
seja, o homem como cientista, e a mulher como observadora da ciência. Essa exclusão 
do feminino da ciência tem sido historicamente feita a partir de uma definição atípica e 
política de ciência, que determina que ela seja objetiva, universal, impessoal e 
masculina, portanto, uma mulher não representa a área. E as crianças, infelizmente, são 
obrigadas a absorver e adaptar-se a esse discurso. 
 
Palavras-chave: Discurso de Divulgação Científica. Crianças. Menino. Menina. 
Formação Imaginária. 
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RESUMO: A pesquisa, desenvolvida no Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
(MDCC) do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) desde 2015, 
tem por objetivo reunir e analisar a trajetória profissional das divulgadoras de ciência no 
Brasil. Uma das premissas deste trabalho, que toma por base estudos que uniram os 
campos da ciência e gênero, é que, ao estudar a divulgação científica pelo recorte de 
gênero, é possível evidenciar e desconstruir desigualdades, além de contribuir para o 
registro da história das mulheres em tal categoria profissional. Entende-se que o 
feminino é uma dimensão socialmente construída e imposta e que interfere nas 
experiências dos indivíduos nas mais diversas dimensões, inclusive na trajetória 
profissional. Compreende-se, por sua vez, a divulgação científica como um processo de 
transmissão do conhecimento científico para o público de não-cientistas e que abrange 
práticas como o jornalismo científico, conforme proposto por Wilson da Costa Bueno 
(2009). O método de trabalho é híbrido, composto por pesquisa e revisão bibliográfica, 
levantamento de dados e entrevistas. Durante a pesquisa e análise de bibliografia, 
buscou-se no que já foi escrito sobre a história da divulgação científica e sobre a história 
das mulheres na ciência e no jornalismo a presença de divulgadoras. Quanto ao 
levantamento de dados, foram analisados os textos do projeto Pioneiras da Ciência, 
contido no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) (http://cnpq.br/pioneiras-da-ciencia1), nos quais estão as histórias de cientistas 
pioneiras em suas áreas de atuação; também foi realizado um levantamento no Currículo 
Lattes e nos Diretórios de Grupos de Pesquisa do sistema, ambas ações voltadas à busca 
de divulgadoras de ciência no meio acadêmico. Outra das esferas nas quais o projeto 
busca analisar a participação das divulgadoras são as premiações, entendidas como uma 
dimensão pública de reconhecimento. Ao contabilizar os números de ganhadores do 
Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, em edições realizadas de 
1978 a 2015, notou-se um desequilíbrio entre os gêneros: são 29 homens premiados e 
apenas nove mulheres, destas seis venceram na categoria Jornalismo Científico e outras 
três na categoria Divulgação Científica. No jornalismo científico, no entanto, estudos 
que trabalharam com amostragem desses profissionais apontam a predominância de 
mulheres. O estudo “Um raio X dos jornalistas de ciência: há uma nova “onda” no 

jornalismo científico no Brasil?”, de Luisa Massarani, Martin Bauer e Luís Amorim 
(2013), por exemplo, mostra que, dos 71 profissionais que participaram da pesquisa, 
dois terços são mulheres, a maior parte delas com menos de 40 anos. Outro texto, de 
Massarani e lldeu de Castro Moreira (2002), revela que, na segunda metade do século 
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XIX os principais divulgadores eram homens ligados à ciência, momento em que não há 
atuação significante de jornalistas ou escritores na cobertura dessa área. Uma das 
possíveis conclusões, diante desse cenário, é que se passa de uma ausência de mulheres 
na divulgação científica para uma predominância. Pode-se falar até mesmo em uma 
espécie de “feminização” do trabalho, principalmente no caso das jornalistas de ciência, 

conforme proposto por Donna Haraway em seu Manifesto Ciborgue (2000). A última 
dimensão da metodologia da pesquisa é a coleta de depoimentos de divulgadoras, 
nomes a serem selecionados dentre os levantados durante a coleta de dados. Espera-se 
que, ao final desta pesquisa, seja possível apresentar um panorama, ainda que limitado, 
de quem são as divulgadoras de ciência no País, a que áreas pertencem, quando e como 
se dá a inserção delas nessa área de atuação. Objetiva-se construir uma linha do tempo 
na qual estejam relacionados a atuação das divulgadoras e eventos históricos do País e, 
desse modo, inter-relacionar o individual, das trajetórias das divulgadoras, ao social. O 
estudo pode, portanto, desempenhar papel importante no registro histórico da trajetória 
das divulgadoras de ciência no País, mas, também, na história da divulgação científica e 
na junção dos campos da divulgação e gênero. 
 
Palavras-chave: Divulgação Científica. Jornalismo Científico. Mulheres. Trajetória 
Profissional. 
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RESUMO: Parte do imaginário sobre a Amazônia foi construído com base em 
narrativas de viagens expedicionárias e científicas a partir do século XVI, do ponto de 
vista dos discursos dos outros sobre a região. Gondim (1994) afirma que as narrativas 
sobre a Amazônia produzidas por viajantes, cientistas, naturalistas, colonizadores 
ajudaram a inventar uma Amazônia tendo como referencial o Velho Mundo para a 
construção de imaginários. A Amazônia e suas diferentes interpretações e sentidos estão 
presentes em diversas narrativas: livros, cinema, novelas, mídia, pintura, propagandas, 
etc. Considerando a importância dos meios de comunicação na colaboração da 
construção do conhecimento do público, vemos com frequência tais imaginários sobre 
Amazônia presentes na mídia. Esses imaginários são apropriados pelo público, que 
passa a considerá-los realidade e a supor que o mais próximo que possam chegar da 
Amazônia será pela mídia. Esses discursos, de certa forma, ajudaram a construir uma 
Amazônia que tem em seu envolto uma mistura de fantasia, curiosidade, beleza, 
grandiosidade e se resume, nos discursos presentes em algumas narrativas, 
principalmente nas mídias, a imaginários como: uma floresta com uma vasta dimensão, 
animais ferozes (ou selvagens), principalmente, a onça-pintada, o encontro de dois 
grandes rios, Negro e Solimões, um teatro no meio desse cenário ou um mercado com 
diversidade de frutas, verduras e plantas medicinais. Os estudos de Magali Bueno 
(2003) identificaram, por meio de entrevistas com o público, ideias associadas à 
Amazônia como floresta, água, rios, pulmão do mundo, natureza, animais, índios, 
preservação ou destruição. O exótico, o exuberante, o superficial e o folclórico 
prevalecem como estigmas nas reportagens sobre a região, mostrando de forma 
fragmentada as problemáticas regionais sem contextualização. O conhecimento sobre a 
Amazônia precisa estar associado ao ambiente físico e social. Esse imaginário é tão 
presente, que apesar do longo tempo dos escritos dos viajantes, algumas descrições que 
vemos atualmente em diferentes meios de comunicação sobre a região Amazônica ainda 
retratam essa região da mesma maneira que os viajantes, navegadores, naturalistas e 
cientistas descreveram fascinados pelo que presenciaram ou ouviram falar sobre a 
região. Os imaginários alcançaram diversos níveis. Crescemos aprendendo e 
construindo imagens impressionistas da região amazônica e não diferente, a maioria dos 
veículos de comunicação segue persistindo na demonstração desses imaginários. Para 
conhecer os discursos atuais sobre a Amazônia, a partir de produção endógena, 
utilizaremos como objeto de estudo reportagens produzidas por dois portais de notícias - 
                                                           
147sjosiane09@gmail.com. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(FAPEAM).  

mailto:sjosiane09@gmail.com


         
 
 
 
 

314 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

Amazônia Real e Portal Amazônia, sediados na região (em Manaus-AM) e cujos 
conteúdos são produzidos por indivíduos residentes no local - com intuito de conhecer o 
que esses discursos falam sobre a Amazônia, como ela é apresentada para o público e se 
o discurso do período do descobrimento se diferencia dos discursos atuais. Aplicando a 
Análise de Discurso na linha francesa e utilizando conceitos teóricos de Michael 
Pêcheux(2009) e Orlandi (2003; 2006; 2007; 2008), nossa pesquisa utilizará esses 
teóricos aplicando-os nos objetos simbólicos - reportagens jornalísticas produzidas 
pelos portais – e, para a análise do comportamento da mídia e sua transmissão de 
informação, serão usados os estudos do autor Patrick Charaudeau(2010). A Análise de 
Discurso e alguns de seus dispositivos teóricos nos ajudarão a compreender os 
processos discursivos, os imaginários e os sentidos produzidos pela palavra Amazônia, 
que ao mesmo tempo é tão presente na memória discursiva dos indivíduos e tão distante 
devido à construção imaginária da região que se idealiza em imagem única. Assim, 
nosso objeto simbólico – as reportagens produzidas pelos portais – produzem 
significações e efeitos de sentidos que nos mostrarão qual Amazônia apresentam para 
seus leitores e, principalmente, se essa Amazônia se difere da que a mídia nacional 
conhece (ou mostra). Pois como há vários Brasis, conforme afirma Schwartz (2009), há 
também várias Amazônias, afinal mesmo antes dos europeus chegarem na região, já 
havia povos com diferentes modos de viver, culturas. Além da biodiversidade da região, 
distinta da que o europeu estava habitualmente acostumado ou vivenciado.  
 
 
Palavras-chave: Amazônia. Imaginário amazônico. Efeito de Sentido. Discurso do 
Descobrimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



         
 
 
 
 

315 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

 
 

 
 
 

 

4. DIVULGAÇÃO CULTURA E 

CIENTÍFICA 
 

 
 

 
4.2. Literatura, Artes e Comunicação 

 
 

  



         
 
 
 
 

316 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

A CIRCULAÇÃO DOS SENTIDOS DA NOMEAÇÃO 
‘CIDADE DE DEUS’ NO LIVRO, NO FILME E NO FACEBOOK. 

 
Viviane Aparecida Lopes148 

Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. José Horta Nunes 

Divulgação Científica e Cultural 
Literatura, Artes e Comunicação 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar como o discurso literário 
produzido pelo livro Cidade de Deus, da autoria de Paulo Lins, coloca em circulação 
sua nomeação. Utilizando o dispositivo teórico oferecido pela Análise de Discurso – 
fundada por Michel Pêcheux na França, e praticada no Brasil, o objetivo geral da 
dissertação em desenvolvimento é compreender o trajeto de circulação destes sentidos 
quando novos textos são produzidos após a publicação do livro. Na AD existem poucas 
pesquisas que analisam o discurso literário. Talvez essa escassez esteja relacionada à 
complexidade deste discurso, que apresenta características bastante peculiares como a 
existência de vários responsáveis pelo dizer como autor, narrador, personagens e outras 
características que não observamos em outros discursos. Por isso, é um discurso onde o 
efeito de sentido está mais sujeito ao equívoco da língua por ser uma espécie de texto 
mais instável: “...há textos considerados instáveis (sujeitos a equívoco) quanto aos 
sentidos e há aqueles que são tidos como estáveis (onde haveria interdição à 
interpretação). Esta divisão separa o literário do científico”. (ORLANDI, 2012). 

Portanto, para compreender melhor a diversidade e as especificidades desta circulação, 
antes de tudo irei posicionar o discurso literário sob a ótica teórica da Análise de 
Discurso. Os materiais que irão constituir o corpus da pesquisa são variados, mas 
especificamente nesta comunicação irei focar na análise dos sentidos produzidos e 
postos em circulação pelo livro, pelo filme e na internet. O primeiro grande momento de 
circulação sobre Cidade de Deus acontece quando o livro é reescriturado para o cinema, 
sob o mesmo nome, e passa a ter grande divulgação cultural e midiática. Neste trabalho 
apresentarei os resultados parciais a partir do recorte de trechos da 1ª edição (1997), 
onde o nome Cidade de Deus está em evidência por dezenas de vezes e também dá 
nome à narrativa; do recorte do roteiro-filme que reformula os sentidos produzidos pela 
nomeação Cidade de Deus no livro e acrescenta novos sentidos através das imagens; e 
dois comentários de internautas que fazem referência à Cidade de Deus na rede social 
Facebook. A questão que tem norteado a análise é: Como o discurso literário coloca os 
sentidos da nomeação Cidade de Deus em circulação? Os resultados parciais têm 
apontado para um apagamento dos sentidos à medida que novos textos vão sendo 
produzidos. Ao falar sobre o silêncio constitutivo, EniOrlandi (2007) explica que “todo 

dizer apaga necessariamente outras palavras produzindo um silêncio sobre os outros 
sentidos”.Tenho observado esse silêncio presente nas primeiras análises dos materiais. 
A multiplicidade de sentidos produzida no recorte do livro vai sendo apagada à medida 

                                                           
148vivianeloppes@gmail.com 



         
 
 
 
 

317 
 

Caderno de Resumos 
n.1 / 2016  ISSN 2525-8257 

que novos textos surgem, e em contrapartida novos sentidos são produzidos. A 
circulação aparenta constituir-se de um movimento contínuo de apagamento e 
reprodução dos mesmos sentidos. No filme é possível observar a predominância dos 
sentidos de violência, tráfico de drogas, dualidade entre o poder paralelo e Estado, entre 
outros, enquanto desaparecem sentidos de comunidade, cultura popular e solidariedade 
presentes no livro onde temos a presença de todos esses sentidos acompanhados de 
outros silenciados no roteiro. Na internet foi possível notar que a nomeação Cidade de 
Deus é evocada para significar violência e a compreensão do funcionamento da mesma, 
como se o livro e o filme fossem suficientes para dizer tudo que há para ser dito sobre 
esse assunto. A metodologia têm sido recortar os trechos específicos onde a nomeação 
Cidade de Deus aparece e analisar em quais circunstâncias e com quais sentidos ela se 
relaciona, buscando posicioná-la em relação ao interdiscurso, entender suas condições 
de produção e em qual momento está circulando. Por estar em processo de análise, 
provavelmente esses resultados podem mudar ou serem alterados, pois como já foi dito 
são resultados parciais. Porém, independente dos resultados a pesquisa continuará 
buscando seu objetivo compreender como o discurso literário circula em diferentes 
textos e para diferentes sujeitos. 
 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Discurso Literário. Cidade de Deus. Circulação. 
Divulgação Cultural. 
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RESUMO: Por se conceber, metaforicamente, o nariz vermelho como uma mídia 
utilizada por atores-palhaços na produção de seus discursos em cena – a partir de um 
imaginário que regula a relação dos mesmos com seus repertórios diversificados 
(“palhaço não é tudo igual”) –, busca-se compreender como os efeitos de sentidos de 
suas apresentações/intervenções podem sensibilizar os sujeitos que formam os diversos 
e heterogêneos públicos dos atores-palhaços selecionados como corpus desta pesquisa 
de mestrado. Na comunicação individual proposta para o XXII Seminário de Teses em 
Andamento (SETA 2016), será apresentada um trecho da dissertação de mestrado em 
produção: (1) o capítulo que aborda o nariz vermelho como (se fosse) uma mídia, sendo 
essa máscara típica da palhaçaria uma prótese instauradora de uma relação discursiva 
peculiar entre os atores-palhaços e seus públicos (na cena e fora dela); e (2) um dos 
capítulos que contenha os gestos de interpretação sobre uma parte do arquivo 
constituído durante o acompanhamento, em trabalho de campo, dos palhaços e seus 
grupos que foram selecionados para tanto. A dissertação tratará da noção de 
comunicação entre os atores-palhaços participantes do corpus e os sujeitos de seus 
públicos como sendo um campo político, relacional– e não somente de difusão de temas 
próprios da palhaçaria –, no qual o sujeito-espectador é coautor das cenas e “devolve” 

(reage, interage, responde) a tais palhaços com a resultante dos efeitos de sentidos do 
discurso de dada interlocução. Por exemplo, o riso é apenas um retorno, entre os tantos 
possíveis, que os sujeitos do público dão,como seus interlocutores, aos atores; 
diferentemente do que se estabilizou no imaginário da/sobre a palhaçaria como o que é 
esperado de um palhaço. O arquivo foi constituído com o objetivo de analisar o 
funcionamento dos discursos cênicos de artistas atuantes em cinco diferentes contextos 
e dos discursos das entrevistas realizadas com eles pelo pesquisador. Os participantes da 
pesquisa são:(a) a cia. Nariz de Cogumelo, que atua em comunidades vulneráveis dos 
subúrbios de Salvador (BA), como também em suas praças, e é formada por quatro 
palhaças e dois músicos empenhados em visibilizar a palhaçaria feminina; (b) o 
Instituto HAHAHA, que tem palhaços atuantes em hospitais públicos de Belo Horizonte 
(MG), buscando tornar os ambientes hospitalares mais poéticos, alegres e lúdicos; (c) o 
Circo de Teatro Tubinho, cuja lona está em itinerância pelo Estado de São Pauloe leva o 
nome do palhaço que é o protagonista de grande parte de seu repertório, contendo peças 
tradicionais (dos anos 1940, 50 e 60) e criações de autoria do próprio palhaço para o 
circo-teatro, uma categoria das artes cênicas tratada como “extinta”, mas que ainda 

resiste (reexiste) no trabalho desse grupo; (d)o palhaço Tico Bonito, que atua nas ruas e 
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escolas municipais de Cascavel (PR), tendo sido preso pela Polícia Militar em cena 
quando se apresentava em um festival de arte de rua local; (e) e o palhaço Zabobrim, da 
cia. Barracão Teatro, de Campinas (SP), que se apresenta essencialmente em salas de 
teatro (com espetáculos solo ou em companhia de outros palhaços e até de atores da 
commediadell’arte), pesquisando cenicamente um palhaço que reflete sobre questões 
sociais e se esforça no deslocamento de certos lugares-comuns (opressão, 
discriminação, violência). O arquivo, composto pelo registro audiovisual das 
apresentações/intervenções dos palhaços, assim como de entrevistas com os mesmos e o 
acompanhamento de suas rotinas, servirá para a avaliação da potência de transformação 
socioambiental, política e/ou cultural em determinados grupos sociais após a relação 
dos mesmos com esses palhaços do corpus. Pretende-se verificar se os atores-palhaços 
se percebem a si próprios como “sujeitos políticos em cena” e, em caso afirmativo, se 

essa concepção de “político” (resultante de suas próprias experiências pessoais, 
artísticas e relacionais) se evidencia em suas cenas/intervenções. A pesquisa tem base 
multirreferencial no esforço de interpenetrar (pela Análise de Discurso como uma 
disciplina de entremeio) os temas que os palhaços compartilham com seus públicos. 
Entre os objetivos específicos, destacam-se: considerar a relevância da palhaçaria não 
somente para as artes cênicas e circenses, mas, também, para fora delas; entender o 
valor da presença de palhaços em diversos contextos socioculturais, analisando suas 
intervenções por um prisma discursivo das artes (verbal e não verbal); e mostrar como 
se comunicam os palhaços de modo que possam ser reconhecidos – tal como 
demandam– politicamente (no sentido da promoção de políticas públicas culturais). 
Além da própria dissertação, haverá a entrega dos registros audiovisuais conexos a ela, 
editados como minidocumentários integrantes de uma plataforma multimídia online, 
constituída também por notas e desenhos dos diários do processo da pesquisa e do 
trabalho de campo. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Comunicação. Divulgação Cultural. O político. 
Palhaço. 
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RESUMO: A comunicação individual consistirá na apresentação das investigações 
realizadas até o momento na pesquisa do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Unicamp), em andamento desde 
o ano de 2015, acerca das potencialidades estéticas e políticas da escrita na divulgação 
do movimento de criação artística do Coletivo Cê – agrupamento de artistas que 
trabalham a linguagem teatral em Votorantim/SP. Investigações que têm se desdobrado 
na realização de experimentações com o arquivo de fotografias e textos dos processos 
de criação artística vivenciados junto ao coletivo e em um deslize nas linhas de força 
que tensionam a escrita, o arquivo e a fotografia e incitam à provocação de atritos 
geradores de fissuras por onde o tempo e a vida possam escapar. Procedimentos de 
pesquisa contagiados pela noção de testemunho construída por Eugênia Vilela (2010) na 
contaminação entre o pensamento de diferentes autores. Para Eugênia Vilela, a 
elaboração do testemunho se dá pela irrupção de um novo acontecimento na linguagem, 
impulsionado por uma força de re-apresentar que se dá como “um esforço ininterrupto 

de abertura ao outro que habita cada acontecimento” (VILELA, 2010, p. 436). Uma 

exigência que nos impulsiona à uma ação de fraturar a língua para que seja possível dar 
consistência a uma experiência a partir da sua própria alteridade. Nesse sentido, o 
arquivo se configura como uma questão do porvir, como uma abertura ao movimento 
vivo do tempo, em que, como nos coloca o filósofo David Lapoujade (2013), por meio 
da conexão que estabelece com a obra de Henri Bergson, a memória constitui uma 
reserva de energia. Pensamos com Lapoujade que a memória permanece ativa, na 
espera, armazenando uma potência em reserva até atingir a energia necessária para fazê-
la explodir num ato livre, como uma exigência de expressão e criação, como o levante 
de uma energia que ainda não tem expressão no real, que exige a criação de um modo 
de torná-la visível, de fazê-la vibrar na superfície das imagens e das palavras desse 
arquivo. Uma abertura a outros ritmos de duração nesse arquivo, a partir da potência 
que ele armazena e do que a experimentação com ele pode agenciar. Investigações que 
se contaminam também do pensamento do filósofo Jacques Rancière (2012), para 
conceber as imagens desse arquivo como operações de dessemelhança, como uma 
possibilidade de presença pura da imagem sempre original em si mesma. Imagens que 
armazenam uma tripla potência: a coexistência de forças indizíveis e inomináveis, da 
marca de uma história dos processos de criação desse coletivo e de uma capacidade de 
possibilitar outras combinatórias entre elas e outros elementos que estão fora desse 
arquivo. Uma escrita-pesquisa que busca inventariar outras formas de visibilidade e 
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outros modos de inteligibilidade que requalifiquem os materiais desse arquivo, que 
inventem novas formas de ver e novos modos de pensar esse movimento de criação. 
Uma escrita-pesquisa que se arrisca a experimentar o arquivo por meio de uma 
articulação entre pensamento e sensibilidade, que se entrega a movimentos arquivistas 
como modos de soprar a linguagem, como uma maneira de possibilitar que esse arquivo 
seja atravessado por uma ventania, que imagens e palavras sejam rachadas e fissuradas 
por linhas, arames, ventos, desejos, delírios, abertas ao por vir. A invenção de um modo 
de testemunhar que não é contar sobre os espetáculos teatrais, mas sentir um abalo 
sísmico, ser invadido pelas forças engendradas no arquivo desses movimentos de 
criação e contaminar a superfície das imagens e das palavras por essa energia vital. 
Investigações que têm se desdobrado na composição de uma escrita afetada pela 
conexão entre os materiais de pesquisa (autores, fotografias, textos dos processos 
criativos), na busca por fabricar outras forças para a divulgação dos processos de 
criação vivenciados junto ao Coletivo Cê e por proliferar outros modos de 
funcionamento para as imagens e as palavras na divulgação cultural. 
  
Palavras-chave: Divulgação Cultural. Escrita. Arquivo. Coletivo Cê.  
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O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO LIVRO DOIS IRMÃOS: 
UMA ANÁLISE DA PARATOPIA CRIADORA DE MILTON 

HATOUM 
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Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/PPGLit) 

Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado 
Divulgação Científica e Cultural 
Literatura, Artes e Comunicação 

 
RESUMO: A partir de uma abordagem derivada do quadro teórico-metodológico da 
Análise do Discurso, tal qual proposto por Dominique Maingueneau no livro Discurso 
Literário (2014) e nas leituras dos projetos desenvolvidos no interior do grupo de 
pesquisa COMUNICA (Inscrições Linguísticas na Comunicação/UFSCAr), este projeto 
busca analisar o processo de constituição do livro Dois Irmãos (2000) do autor Milton 
Hatoum, a fim de verificar os modos pelos quais os meios soam sentidos na produção 
literária, analisando o literário como um discurso constituinte cujo funcionamento 
preside gestões de produção, circulação e recepção de diversas obras, evidenciando 
desta maneira um campo que determina certas regulações de funcionamento. 
Considerando a alta projeção de Dois Irmãos e seu autor, buscamos compreender as 
formas pelas quais a constituição desta obra se relaciona às discussões que o crítico 
francês propõe com o termo paratopia criadora. De acordo com esta episteme, o autor 
literário esta numa posição de entre lugares, pois ao mesmo tempo em que ele possui 
ritos próprios de produção, as conjunturas sócio-discursivas interpelam suas práticas, 
fazendo da produção não um caso de inspiração isolada, mas de regimes discursivos que 
o permitem se legitimar como literário em determinados espaços. Maingueneau 
compreende que estes regimes se condicionam pelo entrelaçamento das instâncias da 
paratopia criadora: pessoa, escritor e inscritor. Estas instâncias são como um nó-
borromeano, sendo, portanto, impossíveis de serem pensadas sozinhas e marcando a 
produção do literário. A primeira instância se denomina a pessoa do autor, seu ofício, 
local de nascimento, sua origens familiares, - nesta análise são mobilizados os dados 
biográficos do sujeito com sua produção escrita; na segunda instância, chamada escritor 
tem relação à pessoa pública, seus grupos de leitores, relação com editoras, seu 
aparecimento em palestras, eventos, festas e feiras; a última, o inscritor circunscreve a 
construção da condição da obra tanto em sua produção quanto nasoutras instâncias que 
atravessam e que a configuram. Cada autor, no interior deste quadro, tem suas 
peculiaridades, necessitando se observar os efeitos de sentidos de cada instância. Essa 
metodologia proposta insere a produção autoral nas práticas discursivas que ocupam 
tanto o que tange ao espaço canônico (Literatura) quanto ao espaço associado. Para o 
autor, estes espaços se cruzam, se associam e estabelecem uma relação conjunta, 
responsável pela produção de valor e pela circulação,ou seja, a essência literária não 
está apenas na representação, mas nos modos que esta representação se institui na 
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materialidade. Deste modo, para nossa análise, seguimos critérios para a escolha do 
corpus, que poderia nos revelar os processos circunscritos: i. propormos a análise da 
figuração e regulação do autor decidindo investigar os modos de configuração de sua 
atividade criadora em redes sociais, sites, revistas e entrevistas com o autor, uma vez 
que tais meios estão diretamente relacionados a lugares e sujeitos que impulsionam a 
circulação do material literário e, portanto, à emergência  e à gestão da paratopia 
criadora; ii. a partir de indícios que apontavam para uma presença frequente de temas 
como nacionalidade, exotismo, representação e estereótipos em críticas sobre a obra, 
decidimos nos debruçar justamente sobre as críticas em que estes temas apareciam de 
modo latente e que são representativas da fortuna crítica do autor. Em críticas sobre a 
obra, decidimos nos debruçar justamente sobre as críticas em que estes temas apareciam 
de modo latente e que são representativas da fortuna crítica do autor e do romance Dois 
Irmãos. Entre críticas, resenhas e entrevistas, foi reunido (15 dados) do site do escritor 
Milton Hatoum, além de uma entrevista pessoal com o autor sobre produção criativa. 
Também realizarmos a análise da estrutura do romance em três níveis de leitura: 
superficial, estratégica e política. Os resultados obtidos desta primeira levada de análise 
foi que a recepção e produção estão intrinsicamente relacionados com a posição (e as 
formas de gestão) que o autor ocupa nos espaços, por exemplo, o caso do Milton 
Hatoum ter nascido na região Amazônica revela como isto pode ser um fator culminante 
na circulação e valores estimados a sua obra; regionalismo, identidade e memória foram 
termos comuns em resenhas especializadas, críticas e comentários de leitores não 
especializados. 
 
Palavras-chave: Discurso Literário. Produção Literária. Dois Irmãos.  
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#SOMOSTODOS O QUÊ? OS SENTIDOS DE UMA HASHTAG 
 

Deborah Pereira152 
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Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade 
 
RESUMO: A pesquisa de mestrado em andamento, iniciada no primeiro semestre de 
2016, pretende investigar o funcionamento da formação ‘Somos Todos (...)’ (exemplo: 

Somos Todos Amarildo, Somos Todos Maju, Somos Todos Charlie Hebdo, etc) muito 
presente nas redes sociais – mais precisamente facebook e twitter – em forma de 
hashtag. Um dos objetivos do trabalho é compreender como operam os meios de 
comunicação digitais como novos espaços para mobilização, promoção de campanhas e 
movimentos sociais. Na visão de Tufte (2013, p.63), as novas mídias digitais “[...] 
exercem papel central nos movimentos sociais contemporâneos, circulando a 
informação, abrindo espaços para críticas sociais e facilitando novas formas de 
mobilização social”. Além disso, o autor salienta que as mobilizações sociais que 
ocorrem fora de arenas institucionais formais (no caso, pela internet) estão gerando 
processos não vistos antes de crítica social, política, ação coletiva e mudança social. 
Para tanto, Castells (2012) aborda que as mobilizações populares ocorridas ao redor do 
mundo no início do século XXI (em especial 2010 e 2011) constituíram uma ocupação 
tanto das ruas quanto das redes na internet, que é descrita pelo autor como uma nova 
instância do espaço público. É possível notar as mais variadas campanhas e promoções 
de manifestações nas redes sociais sendo as mídias digitais, portanto, um lugar 
privilegiado para se observar os conflitos contemporâneos e o que é (não) dito sobre 
eles a partir de diversos sujeitos, interpelados pelas mais variadas ideologias. Em 
relação à hashtag foco do trabalho, em pesquisa prévia foi possível perceber que esta 
formação pode funcionar como uma maneira de aproximar quem está do lado de 
fora/uma pessoa alheia àquele que sofreu uma injustiça em um evento determinado. Ou 
seja, as campanhas ‘(não)somos todos(...)’, desencadeadas e disseminadas nas redes 

sociais, parecem almejar uma espécie de pertencimento, um próprio “ser aquilo que foi 
injustiçado”, fazendo entender que o sofrimento é partilhado, pertence a todos. No 
entanto, em análises mais recentes, tem-se notado uma mudança neste funcionamento, a 
formação que antes era usada apenas como forma de apoio a alguém que sofreu uma 
injustiça (Amarildo, Maju, Professores, etc.) parece estar sendo utilizada para promover 
torcidas diversas – para times de futebol ou candidatos de reality shows – e até mesmo 
na campanha publicitária das Olimpíadas de 2016 com a hashtag #SomosTodosBrasil. 
Assim, para compreender o funcionamento e o(s) movimento(s) de sentido desta 
formulação, a pesquisa debruça-se nas teorias da Análise do Discurso, pensando na 
noção de interdiscurso e memória discursiva, que trata-se de um conjunto de ‘já ditos’ 
que são base para o que é enunciável, dizível, sendo o sentido instaurado por aquilo que 
já foi enunciado anteriormente. O interdiscurso é, portanto, “o discurso do dizível, 
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histórica e linguisticamente definido” (ORLANDI, 1992, p. 89-90) e “o fato de existir 

um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer é fundamental para se 
compreender o funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a 
ideologia” (Orlandi, 2008, p. 32). No interdiscurso é possível compreender a 
materialidade do presente, passado e futuro dos enunciados e pretende-se entender estas 
materialidades a partir de ‘Somos Todos(...)’. Outra noção de memória que se acredita 

ser interessante para investigar o fenômeno proposto é a de “memória metálica” 

(Orlandi, 2004), produzida pelas mídias e constituída como a memória da quantidade e 
não da historicidade – diferente da memória discursiva. É oportuno pensar a 
constituição de sentido dos ‘Somos Todos(...)’ também inscrita em uma memória 
metálica já que sua difusão ocorre principalmente por hashtag convidando à 
colaboração, ao compartilhamento, funcionando como uma repetição horizontal,  
constituindo sentido pela quantidade. Deste modo, outro objetivo desta pesquisa é 
investigar as relações de ‘Somos Todos(...)’ com a noção de memória metálica uma vez 

que, através dela, o “ponto de partida para a construção dos sentidos não é a filiação do 
sujeito a uma rede de constituição, mas a uma atualização e circulação” (Dias, s.d., s.p.). 
Além disso, à luz da noção de interdiscurso, tem-se a intenção de entender os sentidos 
que carregam os enunciados ‘Somos Todos(...)’ e para qual memória discursiva os 
sujeitos que são interpelados por este discurso são levados. Metodologicamente, um 
corpus composto pela fórmula ‘SomosTodos(...)’, recolhido das redes sociais, está 

sendo construído para análise. Não está delimitado, até este momento da pesquisa, quais 
ou quantas formulações serão trabalhadas no projeto tendo em vista o caráter dinâmico 
das redes sociais que faz com que os sentidos e usos desta e outras hashtags mudem ou 
desloquem-se. E este possível deslocamento, ou seja, os caminhos desta formulação 
também são foco de interesse deste trabalho.  
 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Redes Sociais. Hashtag  
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RESUMO: Este trabalho tem por pressuposto percorrer algumas das definições e 
conceitos que oferecem base teórica para uma maior compreensão quanto à utilização 
de componentes multimodais – sejam eles a escrita textual, vídeos, imagens e o uso de 
hyperlinks– como forma contributiva na construção de sentidos no meio digital por 
parte de páginas de divulgação científica em mídias sociais digitais conectadas em rede, 
mais especificamente a fanpage I fucking love science, no Facebook. O interesse desse 
estudo é quanto à observância no que tange o modo que a utilização de elementos 
formados por mais de um modo (multimodos), e multimídias, contribuem para a 
construção de sentidos em um cenário digital e conectado. A importância desse tópico 
se dá na medida em que a discussão acerca da divulgação científica como parte do 
processo diário do indivíduo nunca se deu de forma tão intensa e densa, sobretudo com 
o nível abundante e frenético de conteúdo informacional que temos disponível a um 
clique de distância. O corpus desse artigo se concentrou na análise de publicações 
específicas da página do Facebook I fucking love science, de autoria da bióloga inglesa 
Elise Andrew, levando em consideração o nível de interação dos usuários que seguem a 
página com seus respectivos conteúdos, e seu período de recorte selecionado, por sua 
vez,foi delimitado e limitado em função da constante atualização frenética que a página 
traz. A utilização de texto, imagem, vídeo e hyperlinks, ou seja, elementos multimodais 
integrados ao multimídia para a divulgação de um conteúdo sobre ciência como 
processo do que classificamos aqui como “midiatização da divulgação científica”, foi o 

eixo central da nossa análise. As publicações selecionadas tiveram como base de análise 
o número de likes (curtidas no Facebook), assim como o número de comentários e 
compartilhamentos. Partimos do pressuposto de que para um indivíduo inserido em uma 
determinada sociedade (ou uma sociedade virtual conectada) possa construir sua 
capacidade de letramento científico, é preciso que o mesmo construa uma bagagem de 
conteúdo que é desenvolvida de forma ampla, não linear e complexa, que envolve 
aspectos que vão desde experiências vivenciadas (de forma particular ou em grupo) até 
a prática erudita de aquisição normativa de conhecimento, a leitura, que, segundo 
Soares, “do ponto de vista da dimensão individual de letramento”, “é um conjunto de 

habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde a habilidade de 
decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos escritos” 

(SOARES, 2010). Entretanto, não limitamos a leitura – ou letramento – como a prática 
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de decodificar textos escritos, mas também – e, sobretudo – imagens e vídeos, além do 
processo de compreender um link antes mesmo de abri-lo, já que em uma “sociedade 

contemporânea, a prática de letramento da escrita, do signo verbal deve ser incorporada 
à prática de letramento da imagem, do signo visual” (DIONÍSIO, 2006). Quando 

observamos o processo da midiatização da divulgação científica com o auxílio de 
elementos multimodais nas publicações analisadas dentro da página I fucking love 
science, sem um foco tão delimitador no produto em si, é possível realizar 
apontamentos interessantes e pertinentes quanto aos conteúdos analisados. Quando a 
página aqui trabalhada parte da utilização de elementos multimodais e recursos 
multimídias para abraçar um diálogo mais eficiente sobre ciência com seu segmento de 
público, ela está expondo um determinado conhecimento do produto (as mídias sociais 
digitais conectadas em rede) aplicado ao processo (na comunicação sobre ciência). Esse 
entendimento estrutura-se na ideia de uma comunicação sobre ciência que tem como 
cenário que o uso dessas tecnologias requer uma aceitação não só do tema por parte do 
usuário, mas que esse “letramento digital” não é aplicado com moldes que não se 
encaixariam ao ambiente. O modo como é constituída uma mensagem no ambiente das 
mídias sociais digitais conectadas em rede é diferente do que é estabelecido em outros 
formatos, não de forma soberana, mas de maneira singular que faz com que suas 
mensagens circulem sob uma ótica diferenciada dos demais formatos, contribuindo para 
a construção de sentidos no meio digital e tendo por base a multimodalidade na 
divulgação científica, onde vários modos (texto, vídeo, imagem ou sons) são 
trabalhados para que uma mensagem seja repassada, constituindo a ideia de 
multimodalidade, na qual toda significação é fruto da inter-relação entre vários meios 
semióticos (PINHEIRO, 2015). 
 
Palavras-chave: Divulgação científica. Multimodalidade. Construção de sentidos. 
Facebook. Multimídia. 
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RESUMO: O objetivo de pesquisa desse projeto é analisar e discutir algumas novas 
formas independentes de produção jornalística, desenvolvidas exclusivamente em 
plataformas digitais, e que surgiram nos últimos cinco anos no Brasil, a reboque do 
contexto de redução e precarização da força de trabalho nos veículos tradicionais de 
comunicação de norte a sul. Somente entre 2014 e 2015, foram 33 novos projetos 
coletivos de jornalismo surgidos no Brasil, mapeados em levantamento divulgado em 
maio de 2016 pela empresa Interatores.com, com apoio do Instituto Internacional de 
Ciências Sociais (IICS). Pretendo verificar como alguns desses coletivos de jornalistas 
estão estruturados, influenciadose ressignificados à luz dos conceitos de organizações 
em rede (CASTELLS, 1999) e da influência da cultura digital e da ideologia da 
Califórnia (BARBROOK e CAMERON,1995). Esta última, em especial, mostra como 
uma mistura de ideias, em parte até distintas e contraditórias, retiradas da cibernética, de 
teses de livre mercado e do libertarismo da contracultura, haviam sido reunidas num 
framework teórico para justificar mudanças significativas nos modelos de produção e de 
trabalho, em especial nas empresas pontocom do Vale do Silício. Também abordo na 
pesquisa o surgimento dos processos de colaboração e cocriação nas mídias, 
especialmente os derivados dos movimentos surgidos no pós-guerra, que também foram 
influência para a utopia democrática dos meios de comunicação digital e da tecnologia 
algumas décadas depois (TURNER, 2006). Também é um dos objetivos verificar até 
que ponto esses projetos são mais uma releitura dessa exaltação tecnológica do início 
dos anos 1990 e investigar se, como nos conceitos de computação biológica 
apresentados por TERRANOVA (2005), os participantes desses coletivos acreditam 
que, uma vez inseridos nesse ecossistema digital e interligados em rede, passam a 
constituir um novo sistema auto-organizado para gerir a informação, recebendo 
feedbacks e evoluindo. A metodologia usada parte da observação da produção de 
conteúdo nessas mídias, de pesquisa etnográfica com alguns desses coletivos de 
jornalismo, de outras pesquisas e levantamentos sobre o tema e da participação em 
palestras e eventos que têm discutido esses novos modelos de jornalismo. Inicialmente, 
tenho aprofundado a pesquisa em quatro projetos lançados a partir de 2011: A Pública 
(http://apublica.org/) Nexo (www.nexojornal.com.br), Brio (https://medium.com/brio-
stories) e Jornalistas Livres (https://jornalistaslivres.org/). A investigação busca levantar 
dados sobre os modelos de financiamento da produção (coletivo, público, assinaturas, 
fundações e publicidade), assim como o uso de tecnologias digitais que permitem sua 
existência (redes sociais, plataformas de publicação de conteúdo, ferramentas de 
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produção e distribuição). Tenho observado ainda as relações e processos de trabalho 
nessas novas “redações” e o perfil dos jornalistas que participam desses coletivos. Nesse 
ponto, já pude identificar no grupo de profissionais envolvidos com essas novas 
iniciativas de jornalismo, tanto a geração nascida nos anos 1980, em busca de novos 
meios de trabalho que fogem do capitalismo industrial, como jornalistas cansados e 
insatisfeitos com a constante precarização do ambiente de trabalho nas redações dos 
grandes jornais, revistas e sites de notícias ou ainda demitidos recém-saídos do sistema 
tradicional de produção jornalística. A diversidade de perfis desses empreendedores é 
grande e há desde os que não dominam em nada as novas tecnologias, como aqueles que 
sabem até programar seus sites e editar vídeos com produção refinada. Muitos deles não 
têm relações de trabalho formalizadas com os projetos: não são contratados e produzem 
o conteúdo de forma voluntariada. Outro aspecto da pesquisa é como se dá o 
relacionamento e influência desses projetos com seus leitores, especialmente, por 
estarem inseridos num ambiente digital cada vez mais refém de grandes players como 
Google e Facebook, onde a mídia paga surge cada vez com mais força como ferramenta 
de alavancagem de exposição para o conteúdo. Verifico até que ponto estão 
conseguindo chegar efetivamente às massas de leitores conectadas, produzindo 
conteúdo de forma empreendedora, livres de hierarquias e organizados em rede. Até 
esse momento, identifiquei uma significativa presença de jornalistas de fato embalados 
e reunidos em torno desse imaginário ideológico baseado no paradigma informacional e 
otimista com as possibilidades trazidas pelas TICs (Tecnologias de Informação e 
Comunicação) e pela Internet, procurando novos caminhos para a sustentação do contar 
histórias. 
 
Palavras-chave: Jornalismo. Tecnologia. Cibercultura.  
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COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS REDES 
SOCIAIS: UM ESTUDO DE CASO DO PROGRAMA “DO CAMPO 

À MESA" (2013 – 2015) 
 

Ádria Costa Siqueira155 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Graça Caldas 
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Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade 
 
RESUMO: Este projeto de pesquisa se propõe a investigar o papel do ciberespaço na 
promoção da alimentação saudável como meio alternativo à mídia tradicional para 
orientação ao público em geral. A relevância deste trabalho para os estudos na área de 
Comunicação e Saúde, incluindo a alimentação saudável, é que a maioria dos trabalhos 
acadêmicos são realizados a partir de plataformas de mídias impressas e audiovisuais.  
Para isso, será analisado o programa “Do Campo à Mesa” criado em 2013 nas mídias 

sociais (Youtube e Blog) pela jornalista e mestre em Nutrição em Saúde Pública, 
Francine Lima. O programa “Do Campo à Mesa” é custeado pela própria jornalista e 

por doações realizadas pelos internautas através de Crowdfunding (Financiamento 
coletivo). Francine busca despertar no telespectador a reflexão e conscientização para 
que ele pense sobre os alimentos que consome, oferecendo informações sobre como são 
cultivados, se utilizam ou não agrotóxicos e se para chegar até sua mesa precisaram ou 
não ser industrializados utilizando, para isso, conservantes e corantes. Para ela, o 
consumidor deve refletir sobre essas questões, pois, tem relação direta com sua saúde e 
com a sustentabilidade ambiental. O objetivo deste estudo é avaliar o papel do 
ciberespaço na promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando suas múltiplas 
abordagens: alimentação, nutrição e meio ambiente. Para isso, analisaremos o programa 
“Do Campo à Mesa”(YouTube: www.youtube.com/user/docampoamesa), no blog e no 
Facebook . A análise terá como parâmetro as orientações do Guia Alimentar do 
Ministério da Saúde. O programa veicula conteúdos sobre alimentação de forma crítica 
e analítica. Não se limita, porém, a abordagens convencionais sobre a composição e 
nutrientes dos alimentos, mas inclui reflexões ambientais sobre o processo de produção 
da comida, desde seu plantio, no campo, transporte, comercialização até chegar à mesa 
do consumidor. O período da pesquisa abrange o ano de 2013, a partir do mês de agosto 
(início do programa) até agosto de 2015 (completando dois anos). Os programas no 
período selecionado totalizam 78, com temáticas variadas, sendo alguns produzidos 
apenas com a presença da Francine e outros com alguns especialistas convidados. Como 
seria inviável examinar todos eles no escopo de uma dissertação de Mestrado, 
inicialmente serão mapeadas e descritas as temáticas exploradas em cada um dos 
programas. Em seguida as análises serão feitas a partir de um recorte, realizado de 
forma intencional, totalizando 08 programas. Amplia, assim, o debate sobre a 
alimentação incluindo considerações sobre a qualidade da indústria de alimentos 
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naturais e processados. Trata-se de um Estudo de Caso (Yin, 2005), de natureza 
qualitativa e utilizará a metodologia de Análise de Conteúdo (Bardin, 2004), 
considerando os seguintes aspectos: conteúdo, linguagem e formato (recursos 
audiovisuais). O primeiro capítulo, “Saúde, Alimentação, Meio Ambiente”, será 
predominantemente teórico abordando questões voltadas para assuntos sobre política 
pública de saúde, nutrição na mídia e saúde, obesidade e qualidade de vida no Brasil e 
no mundo. Para isso, algumas das referências bibliográficas iniciais são: Ministério da 
saúde, Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), Organização 
Mundial de Saúde – OMS, Plano de Ações Estratégicas das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) 2011-2022 (BRASIL, 2011). O segundo capítulo, 
“Comunicação e Saúde”, buscará refletir sobre a relação da comunicação com a saúde e 
alimentação saudável e como estes assuntos são tratados em diferentes ambientes como 
o social, familiar e educacional. Buscaremos também abordar alguns aspectos da 
indústria da alimentação e sua relação com a publicidade e a mídia. A revisão da 
literatura abordará os seguintes temas: Políticas Públicas de Saúde, Comunicação e 
Saúde, Alimentação saudável, Segurança Alimentar e Nutrição. Autores como Caldas 
(2003), Bueno (2001), Monteiro (2003) e Alvim (2003) serão utilizados para estas 
abordagens. O terceiro capítulo “A alimentação no programa ‘Do Campo à Mesa’” será 

formado por um histórico e descrição do objeto de estudo. Serão realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com especialistas das áreas de nutrição, endocrinologia e agronomia. 
Também será apresentado um perfil da autora do blog e canal do YouTube. Serão 
analisados os processos de interatividade e recepção dos conteúdos sobre alimentação 
pelos internautas. 
Palavras-chave: Comunicação. Ciberespaço. Mídias Sociais. Alimentação saudável. 
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RESUMO: Investigar como as mulheres rurais, representadas aqui pelo grupo 
“Mulheres e Agroecologia em Rede” e pelo “Movimento de Mulheres Camponesas 

(MMC), estão se apropriando das novas tecnologias de comunicação, mais 
especificamente da internet (blogs e redes sociais), trata-se do principal objetivo desta 
pesquisa. Dessa maneira, buscamos analisar se o espaço virtual se configura como um 
espaço de divulgação e articulação de suas ideias, promovendo ações de mobilização, 
visibilidade e empoderamento. Como referencial teórico, aproximamos o Feminismo e a 
Agroecologia (esta pela valorização dos saberes populares como novas formas de 
conhecimento) enquanto contribuições que vêm questionar os pressupostos de 
universalismo, neutralidade e objetividade atribuídos ao conhecimento científico 
tradicional. Reflexão esta que vai ao encontro da proposta de Boaventura de Sousa 
Santos, por uma “Epistemologia do Sul” (2010) que combata e supere a soberania 

epistêmica da ciência moderna, de lógica dicotômica e excludente. Para o autor, 
reconhecer a pluralidade epistemológica e fazer justiça cognitiva pode nos levar a 
revalorização de identidades e culturas que, durante séculos, ao longo de toda a 
modernidade, foram intencionalmente ignoradas pelo colonialismo, como o 
conhecimento gerado pelas mulheres rurais. E olhar essas experiências coletivas 
contemporâneas nas suas potencialidades, na visão de Sousa, pode nos ajudar a ampliar 
as rotas do futuro. Nesse sentido, se a internet, como pontua o sociólogo espanhol 
Manuel Castells, se configura como um espaço para divulgação de códigos e 
valores culturais, qual seria o potencial dessa rede virtual para promover o 
empoderamento social, político e econômico das mulheres rurais? Qual o potencial 
do espaço virtual para fortalecer as relações entre as mulheres rurais, articuladas em 
grupos, coletivos e movimentos sociais, além de dar visibilidade a elas enquanto  
sujeitos-políticos? Para além de identificar os valores e códigos veiculados pelas 
mulheres rurais pela internet, a pesquisa busca, também, identificar os motivos que 
as levaram a entrar nesse espaço virtual, com a revelação das dificuldades 
enfrentadas nesse processo. Além disso, busca identificar como essa apropriação da 
internet se traduz, para as mulheres rurais, em novas formas de comunicar, 
divulgar, produzir e perceber o mundo, e se esse processo colabora para modificar 
noções de tempo, espaço, fronteiras, sociabilidades e linguagens. Como pesquisa de 
campo, propõe-se acompanhar a elaboração/atualização do blog e das redes sociais 
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utilizadas pelos grupos propostos no corpus da pesquisa, observando processos como a 
escolha dos temas/pautas, bem como a abordagem dada aos assuntos. Além disso, serão 
realizadas entrevistas em profundidade com as responsáveis pelo blog/rede social, bem 
como com outras mulheres que compõem o movimento e o grupo, sobre temas como 
militância feminista e sua relação com a internet, identificando, por exemplo, quais 
ferramentas virtuais elas utilizam para além do blog e das redes sociais oficiais do grupo 
e do movimento. O objetivo dessas entrevistas é analisar de que forma essas mulheres 
se apropriam da internet, bem como as mudanças que a relação com essa nova 
tecnologia de comunicação trouxe em suas vidas. Posteriormente, uma primeira leitura 
do material coletado buscará identificar o processo de apropriação das tecnologias de 
comunicação por parte das mulheres rurais, revelando as estratégias utilizadas por elas, 
enquanto movimento social, ao ingressarem nesse espaço virtual, bem como as 
possibilidades que esse ingresso traz. Já uma segunda análise terá como foco perceber 
as influências que essas tecnologias de comunicação trazem ao cotidiano dessas 
mulheres, identificando, por exemplo, se colabora para modificar noções de tempo, 
espaço, fronteiras, sociabilidades e linguagens. Ao propor esse recorte de gênero, 
espera-se que a pesquisa possa contribuir com os estudos sobre as novas tecnologias de 
comunicação, não apenas ampliando as análises sobre a não neutralidade dessas 
tecnologias, como apontando-as como um tema central, tão significativo quanto a 
economia, a cultura, a saúde para a construção de um outro paradigma de 
desenvolvimento sustentável e equilibrado. Espera-se, ainda, que a pesquisa, junto a 
essas mulheres rurais, possa identificar se seria interessante a elas cursos/oficinas para 
que elas mesmas possam produzir conteúdos no espaço virtual, seja para os blogs e/ou 
redes sociais utilizadas pelo movimento, seja para outros espaços que elas se articulem. 
E, ademais, investigar que outras possibilidades essas mulheres enxergam nesse 
ingresso na internet. E se elas identificarem que “sim” (que seria interessante participar 

desses cursos), a pesquisa poderá construir, com elas, a partir de suas experiências de 
vida, um modelo de oficina-curso. Uma perspectiva que implica a participação delas 
como sujeitos sociais não apenas como objetos de pesquisa, mas como sujeitos na 
construção do conhecimento. Afinal, como pontua a ecofeminista Alicia Puleo em seu 
artigo “Mujeres por um mundo sostenible” (2010), as mulheres têm de pensar sobre 
quais lugares ocuparão nessa sociedade sustentável do futuro. Se as práticas dos 
cuidados da casa e das pessoas, até então em suas mãos quase que unicamente, têm que 
ser assumidas também pelos homens, os novos empregos das tecnologias sustentáveis 
devem também ser ocupados por elas. 
 
Palavras-chave: Mulheres rurais. Feminismo. Agroecologia. Internet  
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RESUMO: De acordo com a última Pesquisa de Percepção Pública realizada pelo 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos  (CGEE, 2015), 26% dos entrevistados tem 
interesse por assuntos sobre Ciência e Tecnologia, e 35% por Medicina e Saúde. A 
pesquisa apontou ainda que boa parte da população considera satisfatória a maneira 
como a mídia noticia as descobertas científicas. Esses dados fazem um paralelo com a 
realidade das revistas científicas, sobretudo após sua disponibilização na internet elas, 
potencialmente, se tornaram fontes primárias de informação para a mídia e o público 
não especializado. Algumas revistas científicas internacionais de impacto e prestígio já 
utilizam inúmeros canais e estratégias de comunicação para se destacarem na internet 
como fonte de informação frente a maior competitividade com outras revistas também 
disponíveis na rede. A comunicação, que vai além da restrita comunidade acadêmica, 
pode ampliar o público leitor, as submissões, a visibilidade e a credibilidade dessas 
publicações. Duas revistas centenárias da área médica – a norte-americana The New 
England Journal of Medicine e a inglesa The Lancet – já utilizam diversas mídias e 
estratégias para garantir esse maior diálogo com a mídia, especialistas da área de saúde, 
sociedade em geral e tomadores de decisão uma vez que visam também influenciar as 
políticas de saúde pública. Logo, este projeto objetiva analisar de maneira qualitativa e 
quantitativa as estratégias e os canais de comunicação utilizados por estas duas 
publicações, que estão entre as de maior prestígio na área médica em todo o mundo, 
possuem alto fator de impacto e investem pesadamente em estratégias de comunicação 
com o público em geral, com a comunidade médica, a mídia e com tomadores de 
decisão, uma vez que ambas publicações objetivam, entre outras coisas, influenciar 
mudanças na política de saúde pública mundial. Uma análise ao longo da história destas 
revistas, principalmente a partir da publicação da versão online, nos primeiros anos da 
década de 1990, pretende traçar as estratégias de divulgação científica para além do 
público especializado e seus contextos que incentivaram essa adoção. Pretende-se 
também entender como se dá o diálogo com jornalistas, autores e o público em geral, 
além dos impactos que essa comunicação traz para as publicações. Entender a atuação 
dessas revistas científicas na comunicação para público mais amplo poderá trazer 
contribuições para a divulgação da ciência, e para as revistas científicas no Brasil que 
visam sua internacionalização. E para atingir o objetivo central e, por conseqüência, as 
hipóteses desta pesquisa, a metodologia de pesquisa foi dividida em três partes “Análise 
Histórica”, “Análise Documental” e a “Coleta de Dados”. A primeira envolveu uma 
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extensa revisão bibliográfica sobre pesquisa científica no campo da medicina, história 
das revistas científicas, história da medicina, da divulgação científica, dos EUA e da 
Inglaterra, além de artigos sobre internet, redes sociais e métricas alternativas. Todo 
esse conteúdo foi divido em cinco capítulos. O primeiro, “História da Medicina”, foi 

dividido em duas partes, uma que aborda de forma mais geral o período entre o 
surgimento da medicina e o século XVII. A partir desse período, tem início a segunda 
parte desse capítulo, que aborda toda a evolução das revistas científicas, em particular 
as de medicina, até os dias de hoje. Nessa segunda parte foi feito um paralelo entre os 
periódicos científicos e evolução médica após século XVII. O segundo capítulo da 
dissertação, “A produção científica em medicina”, reuniu todos os documentos e dados 

mais relevantes sobre pesquisa científica no campo da medicina. Entre os dados estão 
informações sobre países que mais produzem estudos nessa área, os principais estudos 
realizados ao longo dos últimos anos, e a importância que esse campo tem para a 
sociedade como um todo. Em seguida, “Divulgação Científica e Saúde”, traz o cenário 

da medicina através da ótica da divulgação científica, em outras palavras, aborda os 
principais impactos que a divulgação científica trouxe para as revistas médicas, bem 
como os centros de pesquisa e, mais uma vez, o impacto para a sociedade. Por fim, o 
quarto capítulo dessa parte da pesquisa, “As revistas médicas centenárias”, reuniu 

documentos históricos a respeito das revistas NEJM e The Lancet e traçou o perfil das 
duas revistas, além de apontar a sua evolução em termos de editoriais e de divulgação 
científica. Em seguida, a pesquisa traz os resultados da coleta de dados, uma varredura 
nas listas Top-100 Altmetrics 2014 e 2015 das duas revistas selecionadas a fim de 
apontar as características do impacto social a partir da divulgação dos artigos. Logo, 
pretendeu-se: caracterizar o perfil dos artigos; apontar quais canais (redes sociais, blogs, 
sites de notícias, etc) foram mais bem sucedidos na veiculação dos conteúdos e quais 
conteúdos geram mais engajamento público. Em uma segunda etapa, traçou dentre os 
artigos que geraram pontuação no altmetrics quais foram divulgados para a grande 
mídia por meio de press releases, a partir de busca nos portais de notícia de ciência 
Eurekalert! e AlphaGalileo. 
 
Palavras-chave: Revistas Científicas. Revistas Médicas. Periódicos Científicos. 
Comunicação Científica. Divulgação Científica. 
 
 

 
 


