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IEL 40 ANOS: AS CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO PARA OS 

ESTUDOS EM LINGUAGEM 
 

O Seminário de Teses em Andamento (SETA) é um evento anual, 

organizado pelos alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu do 

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). 

Em sua vigésima terceira edição, este evento busca unir, num mesmo 

espaço de discussão, trabalhos dos mais variados temas concernentes à 

Língua/Linguagem. Sua principal proposta é criar um ambiente em que 

jovens pesquisadores, de qualquer universidade, possam apresentar 

suas pesquisas e debatê-las com seus colegas e professores convidados. 

Além disso, o espaço proposto pelo SETA propicia a estes pesquisadores 

em formação o contato com a academia, o estabelecimento de laços 

acadêmicos e, principalmente, o debate e discussão dos resultados 

parciais e/ou teórico-metodológicos de suas pesquisas. 

O evento conta, também, com as mesas de debate (abertura e 

encerramento) que propõem discussões mais amplas no âmbito das 

pesquisas da Linguagem, como as mesas desta edição, nas quais o tema 

IEL 40 anos: as contribuições do Instituto para os estudos em linguagem 

será abordado. 
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Programação 
 

É com prazer que a comissão organizadora da XXIII edição do Seminário de 

Teses em Andamento (SETA) disponibiliza, a seguir, a programação completa de 

nosso evento.  A programação está disposta em forma de cronogramas de cada 

área, de modo que o participante que deseje conhecer os horários e locais de 

apresentação, bem como os respectivos debatedores de seu trabalho, deve 

consultar o cronograma correspondente à sua área de pesquisa/atuação. 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. Cada mesa terá, pelo menos, um professor debatedor;  

2. As apresentações de trabalho nas mesas do XXIII SETA acontecerão em horários 

concomitantes; 

3. A Comissão Organizadora do XXIII SETA separou as mesas de discussão do 

evento de modo a viabilizar a participação dos inscritos. Nesse sentido, as mesas 

com temas iguais estão alocadas em horários diferentes, possibilitando que o 

participante assista várias discussões de sua área sem que tenha problemas 

com choques de horários;  

4. Após as apresentações de trabalho, que terão a duração de 20 minutos cada 

uma, os debatedores terão 1 hora para dar suas contribuições, levantar 

discussões e ouvir as explicações dos discentes apresentadores, com exceção 

das mesas com 4 apresentadores, cujo tempo para debate será de 40 minutos, e 

aquelas com apenas 2, cujo tempo será de 1h20; 

5. O credenciamento funcionará durante todo o período do evento, de modo que 

os participantes poderão, a qualquer hora, retirar seus materiais e/ou sanar 

quaisquer dúvidas sobre o evento. 
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Minicurso 1: Teoria Literária: Materialidades 

Prof. Dr. Matheus de Brito 

06/11/2017 das 8 às 12h 

A Teoria Literária surgiu e consolidou-se como disciplina durante o século XX. Enquanto parte da 

institucionalização do estudo acadêmico da literatura, a Teoria rechaçou tanto o historicismo como a 

abordagem estético-filosófica “impressionista” da obra literária, promovendo o que seria um paradigma 

epistemológico mais adequado. Seu compromisso inicial com a disciplina da Linguística foi para tal 

decisivo. Em virtude, porém, dos próprios limites metodológicos que subscreveu, e junto à crítica geral 

aos conceitos e interesses cognitivos das Humanidades à volta de 1970, a Teoria da Literatura pouco a 

pouco viu minadas suas bases discursivas. Trata-se do surgimento do “pós-estruturalismo” e da 

Desconstrução, ao qual seguiu a emergência dos cultural studies e demais abordagens que hoje balizam o 

quadro “pós-teórico” dos estudos literários. Em certo sentido, essas manifestações podem ser 

compreendidas como complexificação interna dos catálogos descritivos, uma sofisticação cujo objetivo 

foi pôr em xeque lugares comuns e dogmas institucionais, assim permitindo maior proximidade do 

estudo acadêmico da literatura à sociedade. No entanto, porque lhes permanece comum uma 

concepção transmissivo-semiótica da textualidade – apenas infletindo o problema da representação e 

da forma –, essa crítica não deixou de incorrer em problemas análogos aos acusados nas abordagens 

tradicionais. O mais visível desses problemas é seu enlace com a linguística, que não só permaneceu 

inquestionado como se tornou absoluto nas discussões acadêmicas, ofuscando ou mesmo apagando a 

participação dos suportes na construção das obras literárias e da experiência estético-literária em geral. 

Ao longo do tempo, porém, fez-se progressivamente visível uma série de outras intenções teóricas, que 

se poderiam sumarizar como uma problematização da materialidade, e que visam a dimensão não-

linguística do texto literário. Por esse conceito-chave, entendamos uma forma de pensar a literatura como 

evento inscritivo-expressivo, num duplo eixo: a) considerando a anterioridade de seu processo material 

de construção em relação à semiose textual; b) considerando as condições contingentes de sua recepção. 

O objetivo deste minicurso é oferecer uma visão geral das materialidades da literatura como conceito-

chave de um campo de estudos nas Letras e como abordagem teórico-crítica. Avaliaremos algumas de 

suas principais correntes, enfatizando: 1) quais as categorias fundamentais a partir de que perspectivam 

o fenômeno literário; 2) como definem e qualificam seu objeto de estudo; 3) as questões concernentes à 

validade e alcance de seus resultados, suas implicações para a investigação; 4) o seu programa 

metodológico, mais precisamente seu suporte conceitual e doutrinário. O minicurso será realizado em 

três etapas: na primeira, uma brevíssima introdução à “pré-história” das materialidades e às questões 

fundamentais que assistiram a emergência das correntes de Teoria Literária do século XX; num segundo, 

a construção teórica das discussões sobre a materialidade ao longo da década de 1980 e da seguinte; por 

fim, o estado da arte das discussões e pesquisas associados às materialidades. Sendo uma abordagem de 

caráter geral, conhecimentos prévios da disciplina de Teoria Literária são recomendáveis. Um material 

sumário será disponibilizado por e-mail para os participantes. 
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Minicurso 2: Linguagem, Sexismo e Mulher 

Profa. Dra. Dantielli Assumpção Garcia 

06/11/2017 das 8 às 12h 

Desde os anos 1960, a questão da linguagem sexista tem sido intensamente debatida dentro dos círculos 

feministas. A preocupação em alterar o idioma que discriminava as mulheres e parecia depreciar e 

banalizar as atividades profissionais a elas associadas era uma preocupação chave para teóricas 

feministas e ativistas, as quais buscavam produzir ações que alterassem o modo como as mulheres eram 

representadas em anúncios, jornais, revistas, gramáticas, dicionários. Tendo como condições de 

produção essas lutas feministas, esse minicurso tem como tema a discussão acerca do sexismo na 

linguagem e da linguagem inclusiva de gênero, aqui, especificamente, o gênero feminino. Objetiva-se, 

dessa maneira, refletir acerca do modo como são construídas as noções de gênero gramatical e gênero 

sociocultural por meio de discursos que circulam em nossa sociedade. Para que tal objetivo seja 

alcançado, serão analisados diferentes manuais para o uso não sexista da linguagem, pensando como as 

teorias feministas e linguísticas impactaram a produção de instrumentos que marcam, pelos usos 

linguísticos, a presença da mulher na língua. Assim, esse minicurso pretende discutir e promover 

reflexões sobre: 1) a relação entre sexo-gênero, sexo/gênero-norma gramatical, sexo/gênero-norma 

social, sexo/gênero-cultura, sexo/gênero-subjetividade; 2) a relação entre as teorias feministas e as 

teorias linguísticas; 3) o processo de gramatização (AUROUX, 1992) e manualização (PUECH, 1995) de 

um saber linguístico sobre a linguagem não sexista; 4) a produção de materiais como políticas (públicas, 

linguísticas) que buscam atender a demandas feministas. Intenta-se, por fim, refletir como, ao manualizar 

um saber sobre o gênero, focando especificamente, ao exemplificar, nas profissões, cargos, funções e 

atividades realizadas também pelas mulheres, os instrumentos linguísticos produzidos (manuais) 

representam uma resistência e uma ruptura com o conhecimento gramatical tão reproduzido na 

sociedade, seja este ensinado na escola ou divulgado na mídia, que coloca e reafirma o masculino como 

genérico 
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Minicurso 3: Pesquisa de campo: da Fonologia à Morfossintaxe (coleta, transcrição e análise) 

Profa. Dra. Zoraide dos Anjos Vieira (UFRR) 

06/11/2017 das 8 às 12h 

A proposta deste minicurso é dar sequência às atividades desenvolvidas em 2016 no curso Metodologia 

da Pesquisa de Campo oferecido no XXI SETA. Tendo em vista que já forma apresentadas e discutidas as 

questões relativas à preparação da ida a campo, o objetivo é realizar com os participantes a prática de 

pesquisa que consiste na coleta, transcrição e análise, mesmo que de forma preliminar dos dados 

recolhidos sobre uma língua indígena brasileira. A atividade envolve uma língua brasileira por, pelo 

menos, duas razões. A primeira sustenta-se na falta de documentação e descrição de grande parte dessas 

línguas, sobretudo das faladas na região amazônica. Levando em consideração que seus falantes estão 

isolados geograficamente, essas línguas podem ter desenvolvido inovações linguísticas ainda pouco 

conhecidas. Outra razão que justifica o estudo dessas línguas é o risco iminente de extinção devido à baixa 

demografia de suas comunidades de fala e/ou, também, pela pressão exercida pela sociedade não 

indígena quanto ao uso da língua portuguesa (cujo prestígio é elevado para essas comunidades) em 

detrimento das línguas indígenas.  Para a realização das atividades, dividimos o curso em duas partes. Na 

primeira parte, apresentaremos as técnicas básicas utilizadas para coleta e organização dos dados 

coletados junto ao informante. A intenção é coletar, transcrever e gravar os dados a serem utilizados para 

análise da estrutura fonológica e morfossintática.  Listas de palavras, sentenças e pequenos textos serão 

parte do corpus a ser coletado. Já na segunda parte do curso, construiremos hipóteses acerca da fonologia 

e da morfossintaxe da língua em questão. Convém ressaltar que a coleta e análise dos dados devem ser 

realizadas pelos participantes, sob a supervisão da professora responsável pelo minicurso. 
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Minicurso 4: Análise de Discurso e leitura de arquivo 

Prof. Dr. Fábio Ramos Barbosa Filho 

06/11/2017 das 16h30 às 20h30 

Desde a década de 70 a Análise de Discurso funciona como um campo de articulação entre o trabalho do 

linguista e o do historiador. A partir, sobretudo, da publicação do trabalho fundador de Régine Robin 

(“História e linguística”, de 1973) e do já clássico “Discurso e arquivo: experimentações em Análise do 

Discurso”, que compila textos de Régine Robin, Denise Maldidier e Jacques Guilhaumou escritos desde 

1976, os diálogos e questões que atravessavam essas disciplinas ganharam forma, o que permitiu que as 

inquietações se desdobrassem em acontecimentos polêmicos e desafiadores tanto para o campo da 

história quanto para a linguística. Mas especialmente a partir do colóquio “Materialidades discursivas”, 

realizado em 1980 em Paris, a Análise de Discurso explorou de forma decisiva os limites das tensas e 

produtivas relações com o campo da história e das teorias que se ocupam da língua, do social, da 

subjetividade e do arquivo. A fundação do grupo de pesquisas ADELA (“Analyse de Discours et lecture 

d’archive”) na década de 80, institucionaliza essas questões candentes e as leituras de arquivo surgem 

como um dos problemas fundamentais desse campo, na medida em que o documento surge como um 

ponto de articulação entre textualização e acontecimento e institui um trabalho de pesquisa coletivo que 

rejeita categoricamente a complementaridade interdisciplinar e as pretensões unificadoras explorando, 

ao contrário, o intervalo contraditório entre os campos, os objetos e as inquietações teóricas. Partindo 

desse campo de questões, o minicurso pretende apresentar os participantes os fundamentos teórico-

analíticos da leitura de arquivos, permitindo uma introdução ao trabalho com documentos textuais. Serão 

abordadas, portanto, as relações entre língua, arquivo, acontecimento e a singularidade da leitura de 

documentos textuais na Análise de Discurso em face de outras práticas de leitura. As perguntas 

fundamentais que mobilizarão as atividades são: o que faz o Analista de Discurso diante de um objeto 

normalmente mobilizado pelo historiador ou pelo arquivista? Como ler documentos quando o que está 

em questão é a articulação entre (o real da) língua e (o real da) história? Para tanto, serão apresentados 

os conceitos fundamentais da Análise de Discurso (condições de produção, formação discursiva, 

interdiscurso, dentre outros) em direção às práticas de leitura com documentos textuais. É fundamental 

precisar que no campo do discurso o documento não pode ser compreendido como um suporte indistinto, 

mas enquanto um intervalo material que põe ao pesquisador uma posição que coloque em questão os 

domínios da textualização e do acontecimento. O minicurso será dividido em duas partes: na primeira, 

trataremos do percurso histórico da relação entre discurso e arquivo na Análise de Discurso, mobilizando 

conceitos teóricos e trabalhos (na França e no Brasil) que trataram dessa articulação. Na segunda, será 

precisada mediante uma análise a singularidade da leitura mobilizada pela Análise de Discurso no 

confronto com o documento textual. Recorreremos, portanto, a documentos pensando o funcionamento 

desse suporte material na sua formulação e circulação e a articulação entre o linguístico e o histórico. 
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Minicurso 5: Saussure e suas obras (não) publicadas: uma reflexão sobre edição e interpretação 

Profa. Dra. Caroline Mallmann Schneiders (UFFS) e Profa. Dra. Maria Iraci Sousa Costa. 

06/11/2017 das 14 às 18h 

A presente proposta de minicurso tem o objetivo de apresentar uma reflexão acerca da complexidade do 

corpus saussuriano, especialmente no que toca ao processo de edição das obras que são atribuídas ao 

linguista Ferdinand de Saussure. A obra que deu notoriedade a Saussure, especialmente entre os 

estruturalistas, o Curso de Linguística Geral – CLG – (1916), como bem sabemos, não foi publicada por 

ele. Essa obra, editada por Charles Bally e Albert Sechehaye, a partir de notas dos alunos, durante os 

cursos ministrados por Saussure entre 1907 e 1911, foi tomada como aquela que projetou a Linguística 

entre as ciências humanas, definindo-lhe um objeto. O CLG ganhou tal importância que, por muito tempo, 

a história da Linguística organizou-se em torno de sua representatividade, estabelecendo um antes pré-

científico, e um depois, científico, em que a Linguística, reconhece, enfim, e define o seu objeto. Tendo em 

vista o processo de edição tão controverso dessa obra, muitas edições críticas foram publicadas para 

ilustrar as diferenças e contradições entre as notas dos alunos e a edição publicada. Mesmo assim, essas 

publicações não parecem ter afetado de maneira significativa o lugar do CLG na história da Linguística. 

Em 1992, foram encontradas notas manuscritas de Saussure referentes aos cursos ministrados e que não 

foram consultadas pelos editores. Essas notas foram editadas e publicadas, em 2002, por Rudolf Engler e 

Simon Bouquet, sob o título Écrits de Linguistique Générale: Texte établi et édité par Simon Bouquet 

et Rudolf Engler (Escritos de Linguística Geral). Em 2011, o linguista suíço René Amaquer publicou 

uma edição crítica dessas mesmas notas saussurianas encontradas na década de 1990, sob o 

título Science du Langage – de da double essence du langage: Édition des Écrits de linguistique 

générale établie par René Amacker. Nessa edição, Amacker faz duras críticas à edição francesa, 

apontando vários equívocos e omissões. Diante de tantas publicações que são atribuídas a Saussure sem 

que ele tenha publicado nenhuma delas, nosso olhar volta-se para o gesto interpretativo dos editores. Por 

meio da comparação entre a obra Écrits de Linguistique Générale e Science du Langage – de da 

double essence du langage, considerando também os manuscritos saussurianos, propomos refletir 

sobre como se inscreve o gesto interpretativo do sujeito editor. A partir das passagens divergentes entre 

as edições, voltamo-nos para a nota manuscrita, a fim de buscar compreender o que dá margem para 

interpretações diferentes. É importante ressaltar que essa busca não tem o objetivo de encontrar o 

“verdadeiro Saussure”, mas uma obra sobre a qual se discute há um século sem o autor tenha escrito uma 

linha se quer, merece nossa atenção em toda a sua complexidade. 
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Minicurso 6: Núcleo e periferia das instituições: uma visão do campo quadrinístico 

Prof. Dr. Lucas Piter Alves Costa 

06/11/2017 das 16h30 às 20h30 

O objetivo deste minicurso é discutir, a partir de Bourdieu (2002), Maingueneau (2010), Boltanski (1975) 

e Costa (2016), o conceito de campo discursivo aplicado aos Quadrinhos tomados como instituição 

relativamente autônoma no panorama da produção cultural. Na literatura da área, o campo é apontado 

como um lugar de atuação de diversos agentes de uma determinada área cultural, social, estética, 

acadêmica etc., com maiores ou menores condições de legitimação, em situação implícita de concorrência 

do capital simbólico vigente. Nessa esteira, os Quadrinhos, tomados como instituição discursiva a partir 

de Costa (2013), engloba instâncias que vão além das ocupadas pelos quadrinistas. A transposição do 

conceito de campo para a Análise do Discurso fez necessário ir além da luta implícita entre autores de 

quadrinhos, trazendo como elementos da formação e constituição de um campo discursivo outros 

agentes que podem ocupar posições limítrofes entres as práticas de uma instituição, tais como as 

determinantes do percurso da obra de quadrinhos ou dos direitos autorais. A instabilidade do conceito 

de campo para os interesses da Análise do Discurso, junto ao conceito de instituição discursiva, é motivo 

para que se questione sua fiabilidade para estudos mais pontuais da legitimação de obras quadrinísticas. 

Este minicurso pretende, então, viabilizar uma interpretação do conceito de campo, com foco nas relações 

interdiscursivas a ele pertinentes. Ressaltam-se, nas reflexões propostas, as diversas formas de 

materializações (e materialidades) discursivas, de práticas institucionais e/ou legitimadoras, e de 

agentes mais ou menos reconhecíveis desse domínio a que se chamam Quadrinhos, a nona arte. Neste 

trabalho, o campo quadrinístico será analisando levando-se em conta um arquivo e uma rede de 

aparelhos que lhes são pertinentes. Da mesma forma, a abordagem teórica do campo a partir do universo 

dos Quadrinhos levará em conta que eles têm espaços de atuação mais nucleares em detrimento de 

outros, gradativamente periféricos, e que podem ser o núcleo de outro campo, de outra instituição. Assim, 

a abordagem que aqui se propõe contribuirá também para uma reinterpretação da noção de 

interdiscurso atrelada à de campo. 
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Minicurso 7: Teoria fonológica e novas metodologias para a análise da variação fonética 

Prof. Dr. Francisco de Oliveira Meneses 

06/11/2017 das 14 às 18h 

Na fala rápida espontânea, a produção de vogais e consoantes muitas vezes carece de algumas das pistas 

acústicas que nós, pesquisadores ou estudantes, estamos acostumados a encontrar na fala mais lenta e 

cuidada. Buscar tais pistas se torna um desafio ainda maior quando nos deparamos com fenômenos 

fonéticos extremamente sensíveis ao contexto, uma vez que, a longo prazo, a mudança sonora altera, 

insere ou elimina segmentos, dando origem a alofonias e alternâncias. Este minicurso tem por objetivo 

discutir procedimentos metodológicos para a realização de trabalhos em Fonética Acústica, com vistas à 

análise da variação fonética. A intenção é discutir dados relacionadas à variação linguística, com base em 

medidas acústicas (duração, frequência), perceptuais, aerodinâmicas e, finalmente, articulatórias (dados 

de ultrassom e rt-MRI). A base da discussão está centrada na investigação de dois processos de redução 

do Português Brasileiro: o desvozeamento das vogais altas finais e a elisão como manifestação do sândi 

vocálico externo. Sobre o primeiro, sugere-se, comumente, que as vogais átonas finais tendem a ser 

apagadas em posições fracas. Dados recentes mostram que o apagamento não acontece na maioria dos 

casos. Para a elisão, uma extensa bibliografia sugere um apagamento categórico da vogal átona em junção 

de palavras, enquanto dados articulatórios mostram que a vogal ainda deixa pistas na fala normal e 

rápida. Para esses fenômenos, é possível afirmar que que um aprofundamento na análise articulatória 

pode iluminar o processo de produção de vogais reduzidas do Português Brasileiro, assim como as 

dissonâncias existentes entre a esfera do planejamento e a execução de fala, uma vez que temos um 

conjunto de dados acústicos e aerodinâmicos que apontam o acento e o domínio temporal como origem 

dos processos investigados. Nesse contexto, será possível discutir os conceitos fonéticos e fonológicos 

relevantes para a compreensão de fenômenos de mudança em questão, além de discutir as implicações 

do conhecimento de diferentes tecnologias que auxiliam na pesquisa em Fonética e Fonologia. 
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Minicurso 8: Figurações do desejo: abordagens de gênero em Sylvia Plath, Anne Sexton e 

Tennessee Williams 

Profa. Dra. Mayumi Denise S. Ilari (FFLCH- USP). 

06/11/2017 das 14 às 18h 

Buscando atender a uma demanda por discussões sobre as reivindicações, representações e conquistas 

das mulheres em nosso próprio tempo, este minicurso se propõe a analisar diferentes papeis do feminino 

na poesia das autoras Sylvia Plath (1932 – 1963) e Anne Sexton (1928 – 1974), inicialmente, à luz da 

chamada poesia confessional, movimento iniciado nos Estados Unidos nos anos 1950 que abordava 

literariamente uma série de temas considerados tabus e impróprios. Esse movimento, que se 

desenvolveu até a década 1960, em certa medida abriria caminho à poesia feminista da chamada segunda 

geração, que inclui autoras como Adrienne Rich (1929 – 2012) e Eileen Myles (1949 – ), entre outras, e 

se estende, grosso modo, até a década de 1980. Procuraremos observar, na poesia confessional, matizes 

nas figurações do feminino desse período de forte ativismo e de importantes transformações e demandas 

de gênero, não mais num âmbito essencialmente privado, mas tendo em vista os movimentos coletivos 

que aspiravam por um espaço apenas esboçado nas décadas anteriores. Num outro segmento, 

analisaremos aspectos da figuração do feminino no universo do teatro de Tennessee Williams (1911 – 

1983), com suas célebres protagonistas “decaídas” ou “bem-sucedidas” materialmente, “femininas”, 

ainda que não necessariamente mulheres, e invariavelmente à margem em um mundo inóspito e 

essencialmente masculino. Observaremos o quanto, abordando questões geracionais que 

desabrochariam apenas duas ou mesmo três décadas adiante, o universo williamsiano já antecipava, sutil 

ou abertamente, importantes questões de gênero relativas às possibilidades reais e ao lugar do feminino, 

muitas das quais persistentes até nossos dias, retomando por exemplo uma série de temas abordados na 

última grande marcha das mulheres em Washington, em janeiro último, tais como violência sexual (em 

seus vários aspectos), políticas relativas à saúde feminina, (des)igualdade de gênero, bem como questões 

amplas relacionadas a direitos humanos, políticas de imigração, questões raciais e de gêneros diversos, 

entre outros. 
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Minicurso 9: Jogos dramáticos como ferramenta didática para o ensino de língua materna e 

adicional 

Profa. Dra. Juliana da Silva Passos 

06/11/2017 das 14 às 18h 

É consenso na educação que o ensino deve se relacionar com os fatos do mundo de fora da escola de 

maneira contextualizada e significativa. Como fazer isto, porém, quando o ambiente de sala de aula é um 

espaço essencialmente artificial, no qual são forjadas situações para o emprego de determinados gêneros 

do discurso, vocabulário ou estruturas? Os jogos dramáticos aparecem como uma significativa 

ferramenta de mediação pedagógica – compreendida como um processo de construção de significados 

visando ampliar o diálogo e negociação que pressupõe curiosidade, motivação e autonomia. Aqui, faz-se 

necessário explicitar que jogos dramáticos – ou jogos teatrais –  são a designação dos exercícios de 

improvisação desenvolvidos pela diretora teatral norte-americana Viola Spolin, tendo como finalidade a 

preparação de atores profissionais ou amadores ou ainda como ferramenta de apoio para atividades 

escolares. Segundo a autora, nem todo jogo pode ser classificado como um jogo teatral: é necessário que 

o mesmo tenha um foco específico, desenvolvido a partir de instruções e regras que levam os 

participantes a desenvolver formas da arte teatral, ainda que não resumidos a elas. Os jogos dramáticos 

vão além do aprendizado teatral de habilidades e atitudes, podendo ser relevantes no desenvolvimento 

de todos os aspectos da aprendizagem e da vida (SPOLIN, 2012). A partir desta abordagem de conteúdos, 

os alunos têm a oportunidade de experimentar situações diversas, de se colocar no lugar do outro, 

negociar significados e buscar possíveis soluções para os problemas encontrados no jogo proposto. 

Durante a realização deste tipo de atividade, como em quaisquer outras, o professor deve considerar o 

contexto social e cultural do aluno. Assim sendo, este curso apresentará alguns dos jogos propostos por 

Viola Spolin, bem como outros jogos dramáticos, e ainda abordará as possíveis aplicações pedagógicas de 

cada um deles de maneira não-prescritiva.  O professor tem conhecimento e autonomia para adaptar os 

jogos conforme a necessidade de seu contexto de ensino. A linguagem teatral não é algo estanque, mas 

em permanente desenvolvimento. Espera-se que a linguagem teatral possa contribuir para a 

experimentação de novas formas de expressão em sala de aula, tornando assim a aprendizagem mais 

efetiva e significativa. 
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PROGRAMAÇÃO DAS MESAS 
 

XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento- 06 a 08 de novembro de 2017 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Cronograma de Apresentações        

LINGUÍSTICA 

SEGUNDO DIA (07/11/2017) 

Horários                                                                           Mesas 

8h às 10h  (CL11): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dra. Maria Iraci Souza Costa e Profa. Dra. Dantielli 

Assumpção Garcia (UNIOESTE) 

Apresentador Nome do Trabalho 

8h às 8h20 Raquel Noronha Empoderamento da mulher: uma análise discursiva da 

“mulher” nas questões de igualdade de gênero 

8h20 às 8h40 Tyara Veriato Chaves A ‘escrita feminina’ e os impasses de dizer uma diferença 

8h40 às 9h Gabriella Silveira Hóllas Feminismo Islâmico: processos de subjetivação e de 

ressignificação no movimento brasileiro e  

Internacional 

9h às 9h20  Laise Aparecida Diogo 

Vieira 

A cena teatral em uma análise discursiva 

9h20 às 10h Debate dos trabalhos 

 

8h às 10h (CL13): Aquisição de Linguagem 

Professores debatedores: Prof. Dr. Pablo Picasso Faria (UNICAMP) e Profa. Dra. Raquel 

Santana Santos (USP) 

Apresentador Nome do Trabalho 

8h às 8h20 Thuany Figueiredo Discutindo Teoria da Mente de 2ª ordem e linguagem: uma 

relação entre domínios cognitivos 

8h20 às 8h40 Rafaely Carolina da Cruz A marcação do gênero no processo de aquisição de linguagem 

8h40 às 9h Camila Rossetti Vieira A estrutura básica da palavra: diferenças individuais na 

aquisição da morfologia 

9h às 9h20 Adelaide Maria Nunes 

Camilo 

A segmentação de palavras entre os séculos XVI e XVIII e a 

aquisição da escrita 

9h20h às 10h Debate dos trabalhos 

  

8h às 10h (CL12): Semântica e Pragmática 

Professores debatedores: Prof. Dr. Thiago Oliveira da Motta Sampaio (UNICAMP) e Prof. 

Dr. Renato Basso (UFSCAR) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Taísa Barbosa Robuste Graus de esquematicidade das construções com o verbo ver 

8h20 às 8h40 Jorge Luiz F. Lisboa 

Júnior 

Reavaliando as metáforas conceptuais “posse é origem” e 

“partes são origens” na deriva  

românica ablativo > genitivo 

8h40 às 10h Debate dos trabalhos  
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10h às 10h30 Coffee Break 

  

10h30 às 

12h30 

(CL05): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Profa. Dra. Suzy Lagazzi (UNICAMP) e Profa. Dra. Dantielli 

Assumpção Garcia (UNIOESTE) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 

10h50 

Tamyres Cecília da Silva A questão do (mercado de) trabalho nas políticas públicas para 

o ensino médio na atualidade 

10h50 às 

11h10 

Cidarley Grecco 

Fernandes Coelho 

Discurso em movimento nas ocupações de escola 

11h10 às 

11h30 

Miriã Costalonga Mac-

Intyer Siqueira 

Posições discursivas dos sujeitos em cenas do filme “Como 

estrelas na terra” 

11h30 às 

11h50 

Rocheli Regina Predebon 

Silveira 

Movimento Escola sem Partido: discursos de ódio sobre 

professores 

11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 

12h30 

(CL08): Morfologia, Sintaxe e Linguística Histórica 

Professores debatedores: Prof. Dr. Gabriel de Avila Othero (UFRGS) e Prof. Renato 

Basso (UFSCAR) 

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 

Maurício Resende Uma proposta antilexicalista para a derivação regressiva 

lexicalista 

10h50 às 

11h10 

Christine da Silva 

Pinheiro 

Ausência de concordância de gênero em construções copulares 

11h10 às 

11h30 

Shirley Cristina Guedes 

dos Santos 

Propriedades morfossintáticas em cartas pessoais dos séculos 

XIX e XX 

11h30 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

  

10h30 às 

12h30 

(CL12): Fonética, Fonologia e Linguística Histórica 

Professores debatedores: Dr. Emilio Pagoto (UNICAMP) e Profa. Dra. Flaviane Romani 

Fernandes (USP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 

Rebecca Andrade da Silva 

Costa 

O ritmo na escrita: implicações prosódicas da oralidade em 

marcações gráficas de textos escolares 

10h50 às 

11h10 

Érick Rizzato da Silva Interação do plural de –ão e do aumentativo –zão na formação 

de compostos no Português brasileiro 

11h10 às 

11h30 

Cynthia Tomoe Yano A história do emprego de vírgula do português clássico ao 

português europeu moderno 

11h30 às 

12h30 

Debate dos trabalhos  

  

12h30 às 14h Almoço 

 

14h às 16h  (CL01): Análise do Discurso 
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Professores debatedores: Profa. Dra. Caroline M. Schneiders (UFFS) e Profa. Dra. Paula 

Chiaretti (UNIVÁS) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 André Silva Barbosa O espaço marcado pelo tempo na/da contemporaneidade 

14h20 às 

14h40 

Rogério Modesto Discurso, formas da denúncias e fronteiras do social 

14h40 às 15h Gabriel de Oliveira 

Rodrigues 

“Virilitas”: no pornô gay, tamanho (e funcionalidade) é 

documento 

15h às 15h20 Marilda Aparecida 

Lachovski de França 

Entre o silêncio e a falha: o movimento dos corpos no espaço 

urbano na/pela mídia 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

   

14h às 16h (CL02): Estudos Clássicos 

Professores debatedores: Profa. Dra. Patrícia Prata (UNICAMP) e Prof. Dr. Pedro Paulo 

Funari (UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Márcio José Cenati O evangelho de Marcos segundo o Códice do Sinai 

14h20 às 

14h40 

Marcelo Henrique 

Barbosa de Oliveira 

Natura x ars: uma proposta de análise e cotejo de elementos da 

caracterização do poeta e do orador em Pro Archia e De 

Oratore I de Cícero 

14h40 às 15h Danielle Chagas Lima O vocabulário da uirtus em Tácito: retratos e condutas 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL05): Fonética e Fonologia 

Professores debatedores: Dr. Francisco Meneses (UNICAMP) e Profa. Dra. Sandra 

Madureira (PUC-SP) 

Apresentador Nome do Trabalho 

14h às 14h20 Aline de Paula Machado Brasildata: um estudo piloto de comparação de locutores em 

simulação experimental forense" 

14h20 às 

14h40 

Wellington da Silva Correlatos prosódicos da expressão do sarcasmo puro e da 

ironia sarcástica em português brasileiro e alemão padrão 

14h40 às 15h Beatriz Freire Influência do português brasileiro sobre a prosódia do 

neerlandês falado por imigrantes holandeses no Brasil 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

   

16h às 16h30  Coffee Break  

   

16h30 às 

18h30 

(CL08): Análise do Discurso e Psicanálise 

Professor debatedor: Prof. Dr. Lauro Baldini (UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 

16h50 

Mariana Garcia de Castro 

Alves 

Análise de grafo para a leitura do fundo Michel Pêcheux 

16h50 às 

17h10 

Lilian Braga dos Santos Non-sens e pas de sens: sobre o sentido e a primazia do 

simbólico em Jacques Lacan 

17h10 às 

17h30 

Flavio da Rocha Benayon Alguns objetos divididos como espaços singulares de confronto 

em configurações específicas da formação social 
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17h30 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

16h30 às 

18h30 

(CL06): Sociolinguística e Dialetologia 

Professores debatedores: Prof. Dr. Emílio Pagotto (UNICAMP) e Prof. Dr. Ronald Beline 

Mendes (USP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 

16h50 

Joana Gomes dos Santos 

Figuereido 

Produção e percepção sobre a expressão do modo imperativo 

nas cidades de Feira de Santana e Campinas 

16h50 às 

17h10 

Emerson Santos de Souza O que é que a baiana (não) tem?: uma análise da fala de 

migrantes baianos no estado de São Paulo 

17h10 às 

17h30 

Roberta Vieira Fávaro 

Günther 

Interação online e oralidade nos blogs de viagem 

17h30 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

 

 

16h30 às 

18h30 

(CL04): Estudos Clássicos 

Professores debatedores: Profa. Dra. Carol Martins da Rocha (UFJF) e Dr. 

Matheus Clemente de Pietro 

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 

16h50 

Isabella de Oliveira O estilo senequiano nas Epístolas Morais a Lucílio: 

particularidades, divergências e diálogos 

16h50 às 

17h10 

Lívia Mendes Pereira A paródia como releitura dos cânones da literatura latina no 

Satyricon, de Petrônio 

17h10 às 

17h30 

Laís Scodeler dos Santos Autotextualidade em Tristes e Pônticas de Ovídio 

17h30 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  

   

19h  

Anfiteatro do IEL: Conferência de Abertura 

 

   

 TERCEIRO DIA (08/11/2017) 

 

Horários                                                                         Mesas 

  

8h às 10h  (CL13): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dr. Fábio Ramos (UNICAMP) e Prof. Dr. Sírio Possenti 

(UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20  Andréa de Rezende 

Arantes Furtado  

Januário Garcia Leal - o lendário vingador mineiro 

(re)construído nas diversas vozes no documentário O Sete 

Orelhas: Herói Bandido 
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8h20 às 8h40  Liliane Souza dos Anjos Cenas de pacificação no espaço equívoco da favela 

8h40 às 9h Livia Dias de Azevedo O Discurso sobre clima do Nordeste: análise de uma questão do 

vestibular da Unicamp 

9h às 10h  Debate dos trabalhos 

   

8h às 10h  (CL12): Semântica e Pragmática 

Professores debatedores: Dra. Thalita Souza-Cruz e Prof. Dr. Gabriel L. dos Santos 

(IFSP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20  Eduardo Santos de 

Oliveira 

Quem é criminoso? Um estudo sobre palavras que nomeiam 

sujeitos tomados como suspeitos ou praticantes de crimes em 

matérias jornalísticas 

8h20 às 8h40 Danilo Brandão de Lima Irmãos e manos: identidades e sentidos na história da língua 

8h40 às 9h  Miresnei Bomfim de 

Oliveira 

Análise do funcionamento semântico-enunciativo na 

designação das palavras privacidade, neutralidade e liberdade 

presentes no Marco Civil Regulatório da Internet 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

  

8h às 10h  (CL11): Linguística Textual 

 Professores debatedores: Profa. Dra. Vivian Cristina Rio Stella (PUC-SP) e Profa. Dra. 

Vanda Elias (UNIFESP-SP) 

 Apresentador  Nome do Trabalho 

8h às 8h20  Ana Cecília Almeida 

Accetturi 

Gênero televisivo e atores sociais: um estudo sobre os 

programas Conexões Urbanas e Manos e Minas 

8h20 às 8h40 Taize Grotto de Oliveira Construção textual opinativa 

8h40 às 9h  Emanuel José dos Santos A construção da unidade temática: uma análise tópica do 

catálogo de exposição temporária  

Vermeer: mulher de azul lendo uma carta 

9h às 9h20 Beatriz Teixeira Fiquer Camões nas crônicas de Drummond 

9h20 às 10h Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30  Coffee Break  

   

10h30 às 

12h30 

(CL13): Neurolinguística e Análise do Discurso 

Professores debatedores: Profa. Dra. Fernanda Maria Pereira Freire (UNICAMP) Profa. 

Dra. Fernanda M. da Cruz (UNIFESP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 

Larissa Picinato 

Mazuchelli 

Linguagem, Envelhecimento e a Dificuldade de Encontrar 

Palavras: análise preliminar à luz da Neurolinguística 

10h50 às 

11h10 

Elivélton Assis Krümmel A memória coletiva: um percurso de análise sobre a história 

nos discursos de sujeitos idosos 

11h10 às 

11h30 

Diana Michaela Amaral 

Boccato 

Paralexia: compreendendo o fenômeno a partir de um estudo 

de caso no contexto das afasias 

11h30 às 

11h50 

Bruna Leite Garcia Neurolinguística Discursiva e Gramática Gerativa: uma relação 

possível? 



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

24 
 

11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

   

10h30 às 

12h30 

(CL10): Estudos Clássicos 

Professores debatedores: Prof. Dr. Guilherme Gontijo Flores (UFPR) e Prof. Dr. Rodrigo 

Tadeu Gonçalves (UFPR) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 

10h50 

Aline da Silva Lazaro 

Bragion 

Humor e metalinguagem no prólogo de Andria 

10h50 às 

11h10 

Sônia Aparecida dos 

Santos 

Entre lararia e oratórios: a representação da religiosidade em 

Plauto e Suassuna 

11h10 às 

11h30 

Michel Mendes De institutione musica e seu contexto: um olhar romano tardio 

sobre a música 

11h30 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 

12h30 

(CL08): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dr. Fábio Ramos (UNICAMP) e Prof. Dr. Márcio Antônio Gatti 

(UFSCar) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 

10h50 

Filipo Pires Figueira Para uma teoria discursiva da paródia: os limites do discurso 

parodista nas desnotícias do The Piauí Herald 

10h50 às 

11h10 

Romulo Santana Osthues (Não) Sou palhaço: efeitos de sentidos do nariz vermelho em 

protestos de rua no Brasil 

11h10 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

   

12h30 às 14h  Almoço  

   

14h às 16h (CL11): Neurolinguística e Psicanálise 

Professores debatedores: Profa. Dra. Patricia Aquino (UNICAMP) e Dra. Paloma Navarro  

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Ana Carolina Prisco Sobre a complexidade envolvida no diagnóstico precoce de 

autismo: uma questão de linguagem 

14h20 às 

14h40 

Isabella de Cássia Netto 

Moutinho 

Contribuições da Neurolinguística Discursiva para a formação 

de professores 

14h40 às 15h Betina Rezze Barthelson A interlocução e a aprendizagem da leitura e da escrita 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

   

14h às 16h (CL10): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dr. Guilherme Adorno (UNICAMP) e Profa. Dra. Fabiana 

Borges (Centro Universitário Moura Lacerda) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Wellton da Silva Práticas discursivas da mídia impressa neopentecostal sobre o 

gênero e a sexualidade 
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14h20 às 

14h40 

Bianca Cavichia Desidério O espaço nos processos discursivos de subjetivação do sujeito 

brasiguaio: o(s) sentido(s) da fronteira 

14h40 às 15h Mariana da Silva Vita Discurso sobre pornografia: censura e liberdade de expressão 

nos Estados Unidos 

15h20 às 

15h40 

Mirielly Ferraça Jardim Itatinga: as fronteiras discursivas do urbano 

15h40 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL08): Línguas Indígenas 

Professores debatedores: Profa. Dra. Zoraide dos Anjos Vieira (UFRR) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Paulo Henrique Pereira 

Silva de Felipe 

Aspectos iniciais da fonologia do Mehináku (Arawak) 

14h40 às 15h Jackeline Do Carmo 

Ferreira 

Estudo lexical inicial da língua Mehináku: uma proposta de 

dicionário bilíngue 

15h às 15h20 Mariany de Alencar Couto Evidencialidade em Kadiwéu 

15h20 às 

15h40 

Fernanda Costa Isack Termos de partes do corpo em línguas naturais 

15h40 às 16h Debate dos trabalhos 

 

16h às 16h30 Coffee Break  

  

16h30 às 

18h30 

(CL12): História das Ideias Linguísticas 

Professores debatedores: Profa. Dra. Ana Claudia F. Ferreira (UNICAMP) Profa. Dra. 

Juciele Dias (UNIVÁS) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 

16h50 

Vinícius Massad Castro As formalizações ducrotianas: versões de uma relação entre 

lógica e linguística na enunciação 

16h50 às 

17h10 

Stefania Montes 

Henriques 

F. de Saussure e seus contemporâneos: semelhanças e 

diferenças no estudo das lendas germânicas 

17h10 às 

17h30 

Maurício Bilião Mattoso Camara nos Cursos de Letras do Rio Grande do Sul 

17h30 às 

17h50 

Micaela Pafume Coelho Saussure entre a língua e as línguas: a questão da identidade 

17h50 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  

   

19h  Anfiteatro do IEL: Conferência de Encerramento 
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XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento- de 06 a 08 de novembro de 2017 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Cronograma de Apresentações 

LINGUÍSTICA APLICADA 
SEGUNDO DIA (07/11/2017) 

Horários  Mesas 

8h às 10h 8h às 10h 

Professores debatedores: Érica Lima (IEL) e Vanessa Chiconeli de Castro (Pós-doc - IEL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Juliana Aparecida Gimenes Personagens femininas de Machado de Assis em tradução 
para o espanhol 

8h às 8h40 Marylin Lima Guimarães 
Firmino 

Traduzir ficção: a nota do tradutor em discussão 

8h40 às 9h Regina Faria de Queiroz  I promessi sposi, do livro à tela: questões de gênero e 
percursos históricos na releitura da personagem Lucia 
Mondella 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

  
8h às 10h (CL02): Ensino de Língua Materna: Ensino Médio  

Professores debatedores: Roxane Rojo (IEL) e Raquel Fiad (IEL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Débora Cristina do Nascimento 
Ferreira 

Português no Ensino Médio: tensões, finalidades e 
identidades constitutivas do trabalho docente  

8h20 às 8h40 Natália Franzoni de Oliveira  Práticas de leitura e escrita no ensino de língua materna 
na educação profissional técnica de nível médio: um 
estudo de caso na cidade de Campinas (SP) 

8h40 às 9h Marília Araújo Fernandes Dias  Práticas de análise linguística no ensino de língua 
materna: espaço para ampliação de competências 
discursivas 

9h às 9h20 Diego Pereira da Silva   O agenciamento do saber literário no ensino médio: 
implicações pedagógicas e desafios curriculares 

9h20 às 10h Debate dos trabalhos 

  

10h às 10h30 Coffee Break 
 

10h30 às 
12h30  

(CL14): Tradução e Poesia 

Professores debatedores: Vanessa Chiconeli de Castro (Pós-doc - IEL) e Ana Schäffer (Pós-
doc – IEL/Unasp) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 
10h50 

Eliane Aparecida Zucculin 
Nucci  

Divina Comédia em português - traduções em 
comparação 

10h50 às 
11h10 

Yu Pin Fang  As traduções de poesia cla ssica chinesa no Brasil: estudo, 
ana lise, comparação e nova proposta de tradução 
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11h10 às 
11h30 

Júlia Gomes de Alencar  Tradução e alteridade: um estudo de In This Life, de 
Michael O’loughlin 

11h30 às 
12h30 

Debate dos trabalhos 

  
10h30 às 

12h30 
(CL01):  Linguagens, Culturas e Identidades I  

Professores debatedores: Lucas Piter Alves Costa (UFSM)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 
10h50 

Diogo Rossi Ambiel Facini   O sim do silêncio: uma reflexão sobre a obra de Charles 
Chaplin 

10h50 às 
11h10 

Henrique Cintra Santos A transnacionalização da cultura dos Ballrooms 

11h10 às 
11h30 

Vitor Hugo Haidar da Silva Maloqueiros e Sofredores - Os Gaviões da Fiel Torcida: 
memória, identidade e resistência 

11h30 às 
12h30 

Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30  (CL04): Ensino Aprendizagem de Língua Materna 

 Professores debatedores: Raquel Fiad (IEL) e Juliana Silva Passos (UFPR)  

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Kátia Lomba Bräkling A prática de revisão de textos nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: uma ação didática colaborativa em análise 

10h50 às 11h10 Juliana Vegas Chinaglia Multiletramentos e novos letramentos para o Ensino 
Médio: sequência didática gamificada em gêneros 
científicos e de divulgação científica 

11h10 às 11h30 Camila de Castro Castilho Multiletramentos e recursos didáticos: narrativa 
transmídia e gamificação 

11h30 às 11h50 Guilherme Vilarinho Scarel Letramento literário: expressões identitárias 

11h50 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 
12h30 às 14h Almoço 

  
14h às 16h  (CL11): Tradução e Literatura II 

Professores debatedores: Eliane Azzari (Puccamp) e Eliane Righi (Puccamp) 
Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às14h20 Stephanie Nicole  Tradução de mangá 
 14h20 às 

14h40 
Xinwei Zhou  A influência da ideologia na tradução do Viver de Yu Hua 

de chinês para o português 
14h40 às 15h Shellen Grace de Almeida da 

Silva  
Repensando a Tradução Literária em contextos distintos: 
Theodore Boone - Kid Lawyer, de John Grisham, na 
tradução brasileira e portuguesa  

15h às 16h Debate dos trabalhos 

  

14h às 16h (CL10): PLE/PLA I 

Professores debatedores: Ana Cecília (IEL) e Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  
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14h às 14h20 
  

14h20 às 14h40 Zhulizi Bahetibieke  Políticas de promoção do mandarim e do português: 
diferenças entre a China e o Brasil 

14h40 às 15h Daniel dos Santos  O Facebook como recurso na formação contínua de 
professores de Português Língua Estrangeira na 
contemporaneidade 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

  

16h00 às 
16h30  

Coffee Break  

16h30 às 18h30 (CL11): Linguagem e Tecnologias I 

Professores debatedores: Osvaldo Succi (Unimep)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 Laís Zago Nogueira Novas possibilidades de aprendizagem via avaliação 
colaborativa de redações na plataforma virtual Mundo 
Edu 

16h50 às 17h10 Ana Alice dos Passos Gargioni  Performatizações de indianidade na Internet 

17h10 às 
18h30 

Debate dos trabalhos 

  
16h30 às 18h30 (CL07): PLE/ PLA II 

Professores debatedores: Marilda Cavalcanti (IEL) e Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 Tiêgo Ramon dos Santos 
Alencar  

Alunos estrangeiros do convênio PEC - G em uma 
universidade pública da região norte do Brasil: narrando 
territorializações a partir das margens 

16h50 às 17h10 Helena Regina Esteves de 
Camargo  

Verticalidades e horizontalidades das políticas públicas 
de acolhimento voltadas aos deslocados forçados: 
protocolo para políticas de ensino de português como 
língua de acolhimento (PLAc)  

17h10 às 17h30 Gabriel Vinícius Dangió  Narrando o programa emergencial Pró-Haiti: análise 
sobre suas políticas de acolhimento e políticas linguísticas 

17h30 às 
18h30 

Debate dos trabalhos 

  
18h30 às 19h Coffee Break  

  
19h  Anfiteatro do IEL (Pavilhão superior das salas de pós-graduação): Conferência de 

Abertura  

TERCEIRO DIA (08/11/2017) 

Horários  Mesas 

8h às 10h (CL10): Tradução e contemporaneidade 

Professores debatedores: Cynthia Costa (UNIMEP) e Luís Fernando Protásio (Dr. LA-IEL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  
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8h às 8h20   Samira Spolidorio  Ensino de tradução em cursos de graduação: reflexões 
iniciais sobre o papel da universidade 

8h20 às 8h40   Tamara Carneiro  Traduzir “do zero”: quando a língua não é mais 
necessária 

8h40 às 9h  Marcelo Vitor de Souza 
Moreira  

Os desdobramentos do Funcionalismo alemão no Brasil 

9h às 10h Debate dos trabalhos  

8h às 10h  (CL08): Linguagens, Culturas e Identidades III 

 Professores debatedores: Teca Maher (IEL) e Aryane Santos Nogueira (FE) 

Apresentador Nome do trabalho 

8h às 8h20 Tiago Pellim Repensando o papel do ensino de inglês na educação 
técnica 

8h20 às 8h40 Renan Kenji Sales Hayashi Identidade e identificação: o caso do professor de 
japonês 

8h40 às 10h Debate dos trabalhos 
10h às 10h30  Coffee Break   

10h30 às 
12h30 

(CL14):  Letramentos Acadêmicos 

Professores debatedores:  Flávia Sordi (UNIFAL) e Sônia Daros (UNIMEP)  

Apresentador  Nome do Trabalho   

10h30 às 
10h50 

Larissa Giacometti Paris Letramentos acadêmicos na UNICAMP: uma análise da 
escrita científico-acadêmica na pós-graduação 

10h50 às 
11h10 

Luisa Ianhes Moyses Uma análise da produção textual dos gêneros 
argumentativos na disciplina Leitura e Escrita de textos 
acadêmicos, do curso ProFIS - UNICAMP 

11h10 às 
11h30 

Sônia Moreira Coutinho As práticas de leitura e a formação de leitores nos cursos 
de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de 
Santana 

11h30 às 
11h50 

Gabriela Guizalberti Garcia A carta como gênero acadêmico: como ocorre a transição 
entre formalidade e informalidade? 

11h50 à 12h30 Debate dos trabalhos 
 

10h30 às 
12h30 

(CL04): Tecnologia e Educação 

Professores debatedores: Cláudia Hilsdorf (IEL) e Maria Victoria Guinle Vivacqua (CEL) 

Apresentador Nome do trabalho 

10h30 às 
10h50 

Luana de França Perondi 
Khatchadourian  

Smartphones em sala de aula de língua inglesa na escola 
pública de periferia: um ator (re)mediador 

10h50 às 
11h10 

Luana Moro  Treinamento linguístico de software na pós-edição de 
transcrição e tradução automática em cursos de educação 
a distância  

11h10 às 
11h30 

Andrea Cristina Bombonati 
Lopes  

O lugar do professor e as novas tecnologias: 
deslocamentos e ressignificações 

11h30 às 
11h50 

Katia Sayuri Fujisawa  Práticas juvenis nas mídias sociais digitais: decorrências 
para o ensino de línguas 

11h50 às 
12h30 

Debate dos trabalhos 
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10h30 às 12h30  (CL03): Tradução e Tecnologia 

Professores Debatedores:  Cynthia Costa (UNIMEP) e Érika Stupiello (Unesp) 

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Mariana Ormenese Dias  Tradutor(a) in memoriam: uso de memórias de tradução 

10h50 às 11h10 Caroline Rodovalho Boriolo Fansubbing e legendagem em How I Met Your Mother: É 
para rir ou chorar? 

11h10 às 11h30 Giulia Sanches Bassani  "Acervo de gifs e imagens chiques": um estudo das 
traduções livres do grupo do Facebook 

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 
 

12h30 às 14h  Almoço  
  

14h às 16h (CL13): Linguagens, Culturas e Identidades II 

Professores debatedores: Daniela Palma (IEL) e Vânia Guerra (UFMS) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Thaís Tiemi da Silva Yamasaki  Escritura (in)fame: sinthoma e resistência no Quarto de 
despejo de Carolina Maria de Jesus  

14h20 às 14h40 Giulia Mendes Gambassi  Vozes aprisionadas: análise discursiva de dizeres de 
jovens mulheres em conflito com a lei 

14h40 às 15h Talitha de Lima Paratela  Bullying, didática e lúdico: desvelando relações 
discursivas na escola 

15h às 15h20 Thais Caroline Alves  A vida por um fio: no limi(t)ar de um acontecimento 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL12): Linguagem e Tecnologias II 

Professores debatedores: Flávia Sordi (UNIFAL) 

Apresentador Nome do trabalho 

14h às 14h20 Luciene Maria Garbuio  Percursos individuais de busca de informação na 
internet: um estudo no ensino superior de tecnologia da 
informação 

14h20 às 14h40 Nayara Natalia de Barros  Curadoria como operação subjacente à expressão 
auto/biográfica no Facebook 

14h40 às 15h Regiane da Silva Macedo Lima Percursos de navegação e leitura por alunos do Ensino 
Médio público 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

  

14h às 16h (CL07): Formação de professores 

Professores Debatedores: Márcia Mendonça (IEL) e Jacqueline Barbosa (IEL) 

Apresentadores Nome do Trabalho 

14h às 14h20 Francieli Aparecida Dias   Multiletramentos na escola: um estudo sobre a formação 
de professores entre as práticas de leitura e de escrita na 
contemporaneidade 
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14h20 às 14h40 Andreza Roberta Rocha  A ética e o ensino de língua materna: constituição de 
representações para e por professores 

14h40 às 15h Aline Fernanda Fabricio de 
Andrade 

A vulgarização da teoria de Mikhail Bakhtin. Uma análise 
dos gêneros discursivos a partir do Caderno do Professor, 
material elaborado pela Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo. 

15h às 16h Debate dos trabalhos 
 

16h às 16h30 Coffee Break  

 

16h30 às 
18h30 

(CL06): Linguagens, Culturas e Identidades IV 

Professores debatedores: Daniela Palma (IEL) e Jackeline Rodrigues Mendes (FE)  

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 
16h50 

 Naiara Siqueira Silva A educação linguística de filhos de imigrantes bolivianos: 
um estudo de caso em uma instituição de Educação 
Infantil da Rede Pública no Município de Carapicuíba, 
Região Metropolitana de São Paulo. 

16h50 às 
17h10 

Ályda Henrietta Zomer As ideologias e as políticas linguísticas na colônia 
holandesa de Arapoti/PR: um olhar para as práticas de 
letramento locais 

17h10 às 
18h30 

Debate dos trabalhos 

 

16h30 às 
18h30 

(CL05): Linguagem e Tecnologias III 

Professores debatedores: Guilherme Kawachi (CEL) e Carlos José Lírio (USP/Unifesp) 

Apresentador Nome do trabalho 

16h30 às 
16h50 

Mariana Junia Gouvea dos 
Santos  

Desdobramentos transmidiáticos da Bíblia como texto 
literário em animações no website “The Bible Project” 

16h50 às 
17h10 

Lisa Paula Reis Branquinho  Multiletramentos e espiritualidade - um estudo de caso 
dos exercícios espirituais online 

17h10 às 
17h30 

Roziane Keila Grando Estratégias publicitárias e representações de 
estereótipos por meio de leitura multimodal 

17h30 às 
18h30 

Debate dos trabalhos 

 

16h30 às 
18h30 

(CL04): Ensino Aprendizagem de LE 

Professores debatedores:  Cláudia Hilsdorf (IEL) e Patrícia Aquino (CEL) 

Apresentador Nome do Trabalho 

16h30 às 
16h50 

Maristella Gabardo Acercamentos sobre o letramento digital nas aulas de 
língua estrangeira. Uma mera questão de gênero? 

16h50 às 
17h10 

Danielle Coelho Lins Aplicação de estratégias de ensino de LE/L2 no processo 
de ensino e aprendizagem do português escrito como 
segunda língua para surdos (PL2S) 

17h10 às 
18h30 

Debate dos trabalhos 

  

18h30 às 19h Coffee Break  
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19h Anfiteatro do IEL: Conferência de Encerramento 

  

 

XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento – 06 a 08 de novembro de 2017 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Cronograma de Apresentações 

TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA 
          SEGUNDO DIA (07/11/2017) 

Horários Mesas 

8h às 10h  (CL03): Crítica Literária e Periódicos 

Professor debatedor: Prof. Dr. Ricardo Gaiotto de Moraes (PUC-Campinas) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20  Andreia Aredes  Paulo Rónai entre textos e paratextos: os prefácios como um 

espaço da crítica literária 

8h20 às 8h40  Raquel Machado Galvão  A crítica jornalística de Ana Cristina Cesar 

         8h40 às 9h        Bianca Ferraz 

Bitencourt  

Da polêmica à consagração: o percurso do Rascunho 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

 

8h às 10h       (CL04): Poesia Brasileira I 

      Professores debatedores: Profa. Dra. Viviana Bosi (FFLCH/USP) e Prof. Dr. Tiago 

Guilherme Pinheiro (PósDoc IEL/UNICAMP)  

Apresentador Nome do trabalho 

8h às 8h20         Milena Wanderley        Hilda Hilst de 1949 a 1959: diálogo e ressignificação 

8h20 às 8h40        Júlia Maria Terra 

Mariano 

"Lírica, bíblica e existencial": uma leitura de Miserere, de Adélia 

Prado 

8h40 às 9h        Gianni Paula de Mello A consciência do tempo no reflexo do espelho: uma rota de 

análise para Lar, e Dever 

9h às 9h20 Maura Voltarelli Roque Uma poética da Ninfa: aparições, intermitências, convulsões 

9h20 às 10h       Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30 C    Coffee Break 

  

10h30 às 12h30 (CL11): Teatro: Questões Formais e Esfera Social 

Professora debatedora: Profa. Dra. Larissa Neves Catalão (IA/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do trabalho 

10h30 às 

10h50 

      Renata Romero 

Geraldes 

O Filho Bastardo de Arthur Rodrigues Rocha e o Abolicionismo 

no século XIX 
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       10h50 às 

11h10 

      Marina Trevisoli 

Gervino 

Ruptura da tradição em D. João e a Máscara  

11h10 às 

11h30 

      Esther Marinho 

Santana 

       O sacrifício na dramaturgia de Edward Albee  

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30 (CL10): Literatura e Outras Artes 

Professoras debatedoras: Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto (IA/UNICAMP) e 

Profa. Dra. Viviana Bosi (FFLCH/USP)  

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Annelise Estrella Galeazzi Literatura na obra de Hélio Oiticica 

10h50 às 11h10 Rodrigo Simon de Moraes Estética e poética nos contos inéditos de Ricardo Guilherme 

Dicke 

11h10 às 11h30 Renan Augusto F. 

Bolognin 

Literatura brasileira contemporânea e fotografias 

11h30 às 11h50 Thais Meirelles Parelli  A poética de L’après-midi d’un faune: dos versos aos palcos  

11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

 

   10h30 às 

12h30 

      (CL13): Vertentes do Modernismo Brasileiro 

      Professores debatedores: Prof. Dr. Carlos Eduardo O. Berriel (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. 

Luís G. Bueno de Camargo (UFPR) 

Apresentador Nome do trabalho 

10h30 às 

10h50 

      Rodrigo Octávio A. B. 

Cardoso 

Antropofagia, Corpo e Espírito: Estética, política e negociações 

discursivas na Revista de Antropofagia 

10h50 às 

11h10 

      Thiago de Melo 

Barbosa 

A tradição poética nacional e as (re)visões críticas de Haroldo 

de Campos 

11h10 às 

11h30 

      Nina Borges Amaral Bernardo Élis: regionalista e modernista 

11h30 às 

12h30 

       Debate dos trabalhos 

  

12h30 às 14h Almoço 

 

14h às 16h  (CL14): Práticas de Leitura no Século XIX 

Professores debatedores:  Profa. Dra. Orna M. Levin (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. Jefferson 

Cano (IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do trabalho 

14h às 14h20       Larissa de Assumpção  A leitura de romances pela realeza: menções a obras ficcionais 

nas cartas e diários das famílias imperiais do Brasil e da Rússia 

14h20 às 14h40 Be  Beatriz Gabrielli  A recepção dos romances na imprensa periódica francesa entre 

1836 e 1850 

14h40 às 15h       Caique Franchetto As repúblicas românticas: práticas, intenções e instituições da 

cultura letrada na província paulista do século XIX 

   15h às 15h20 William de Oliveira 

Tognolo  

Leilões de livros na capital imperial entre 1836-1868 – um 

mercado paralelo 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 
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14h às 16h (CL13): África e Brasil: Literatura, Cultura e Sociedade  

Professoras debatedoras:  Profa. Dra. Suzi Frankl Sperber (IEL/UNICAMP) e Profa. Dra. 

Rejane Vecchia da Rocha e Silva (FFLCH/USP) 

Apresentador  Nome do trabalho  

14h às14h20 Natasha Magno F. dos 

Santos 

Os fantasmas e o cenário pós-colonial em O Último voo do 

flamingo, de Mia Couto 

14h20 às 14h40 Eliseu Pereira Couto A Cantoria de São Gabriel: relações entre cultura popular, 

educação não-formal, e educação escolar  

14h40 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL12): Literatura Italiana 

Professor debatedor: Prof. Dr. Mauricio Santana Dias (FFLCH/USP)  

Apresentador  Nome do trabalho 

14h às14h20 Débora Berté  A mulher, a memória e o motivo da jornada nas Rimas à Pedra 

de Dante Alighieri  

14h20 às 14h40 Priscila Linhares Velloni A natureza em foco nas observações de Palomar 

14h40 às 15h Cláudia Tavares Alves  Pasolini em jornais: intervenções de um escritor polemista 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

   

16h às 16h30  Coffee Break  

   

16h30 às 18h30 (CL14): Poesia Brasileira II 

Professores debatedores: Profa. Dra. Orna M. Levin (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. Eduardo 

Sterzi (IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do trabalho 

16h30 às 16h50 Rebeca Aparecida Mega Vozes d’América (1864), de Fagundes Varella: diálogos com a 

vivência romântica da Natureza  

16h50 às 17h10 Lucas Bezerra Facó O sonho e o pensamento: a poética inicial de João Cabral de 

Melo Neto 

17h10 às 17h30 Fernando Ulisses M. 

Serafim 

“Fala esquisita”, “esquisita crise”: expressões de uma crise de 

verso em Paulo Henriques Britto 

17h30 às 17h50 Juliana Gonçalves 

Bratfisch 

O retorno do real na poesia contemporânea brasileira 

  17h50 às 

18h30 

      Debate dos trabalhos 

 

      16h30 às 

18h30 

      (CL12): Literatura Comparada e América Latina 

Professora debatedora: Profa. Dra. Ana Cecilia Arias Olmos (FFLCH/USP) 

Apresentador Nome do trabalho 

16h30 às 

16h50 

      Eduardo Andres M. 

Toro  

A vida privada das cartas: Correspondência entre Antonio 

Candido e Ángel Rama 

16h50 às 

17h10 

      Palmireno Couto M. 

Neto 

O arco de Homero: épico, literatura e cinema na obra de Borges 

   17h10 às 

17h30 

      Yvonne Ortis Moran Diálogos entre Sicília e Comala: os rumores em Conversazione 

in Sicilia, de Elio Vittorini, e Pedro Páramo, de Juan Rulfo 
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17h30 às 

18h30 

      Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  

   

 

19h  

 

Auditório do IEL: Conferência de Abertura 

 

   

  

TERCEIRO DIA (08/11/2017) 

  10h30 às 

12h30  

 

 

      (CL12): Literatura Brasileira, Memória e Testemunho 

      Professor debatedor: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman (IEL/UNICAMP)  

Apresentador Nome do Trabalho 

           10h30 às 

10h50  

Liniane Haag Brum  O documentário (auto)biográfico como arquivo da ditadura 

brasileira: Diário de uma busca, Os dias com ele e Mariguella 

     10h50 às 

11h10 

Lua Gill da Cruz O luto e a luta: resistir na literatura pós-ditatorial 

           11h10 às 

11h30 

Alan Osmo O testemunho do massacre do Carandiru feito pelos Racionais 

MC’s 

           11h30 às 

12h30  

      Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30 (CL06): Prosa Brasileira do Século XX 

Professor debatedor: Prof. Dr. Luís G. Bueno de Camargo (UFPR) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às10h50 Bruno Ricardo da Silva A metrópole, o moderno e o primitivo (Os antípodas e a Nação) 

10h50 às 11h10 Clarissa Catarina B. 

Marchelli 

Corpo de Baile, de Guimarães Rosa: um ciclo vital sobre o erro e 

o amor 

11h10 às 11h30 Marcos Paulo T. Pereira A sedução de Caetana: o feminino e o selvagem na Morte 

sertaneja 

11h30 às 11h50 Lígia Wanping Xiong Uma linguagem não dita: o silêncio em Vidas Secas de 

Graciliano Ramos 

 11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

   

12h30 às 14h  Almoço  

   

14h às 16h (CL01): Escritas de Si e Alteridade  

Professor debatedor: Prof. Dr. Márcio Seligmann-Silva (IEL/UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho   

14h às 14h20 Adriana Marcon  Homens de palavra: os diários de José Saramago e de Ernesto 

Sabato 
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14h20 às 14h40 Mirian Gado Fernandes 

Costa  

Escrever para viver 

14h40 às 15h Thiago Leonello 

Andreuzzi 

Criando monstros: Frankenstein e a recepção da obra – os 

conceitos entrelaçados de “monstro” e “Frankenstein” 

15h às 15h20 Rodrigo Marcelo C. 

Ramos 

Tradução comentada de La communauté désavouée, de Jean-Luc 

Nancy 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h 

 

(CL02): Engajamentos Literários 

P    Professora debatedora:  Profa. Dra. Daniela Birman (IEL/UNICAMP) 

Apresentador Nome do trabalho 

14h às 14h20 Daniel Machado V. 

Carneiro 

A militância literária de Lima Barreto nas crônicas da revista 

Careta 

14h20 às 14h40 Jaqueline Borges de 

Queiroz 

Realismo e engajamento literário em Erico Verissimo 

14h40 às 15h Paulo Serber F. de Mello  Emmanuel Bove: mergulhando as penas nas trevas do presente 

15h às 16h        Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL14): Literaturas Contemporâneas em Prosa 

Professores debatedores: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. 

Tiago Guilherme Pinheiro (PósDoc IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

14h às 14h20 Cristiano Rodrigues 

Batista 

Ainda resta uma ponte em ruínas sobre o abismo: exílio e 

deriva na obra de João Gilberto Noll e Roberto Bolaño 

14h20 às 14h40        Jaqueline Castilho 

Machuca 

       João Gilberto Noll pós-moderno? 

14h40 às 15h        Juliana Morais Belo   O último romance neorrealista: Levantado do chão e a figuração 

do povo e da terra 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

 

16h às 16h30 Coffee Break  

  

16h30 às 18h30 (CL11): Reflexões Sobre a Forma Romanesca  

Professor debatedor: Prof. Dr. Márcio Seligmann-Silva (IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 

16h50 

Luana S. Faria da Costa Irmandade histórica: o realismo de José e seus irmãos 

16h50 às 

17h10 

       Renan Salmistraro        A hipótese de crise do romance 

17h10 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

 

16h30 às 18h30 (CL08): Literatura e Religiosidade  

Professores debatedores:  Prof. Dr. Alexandre S. Carneiro (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. João 

Cesário Leonel Ferreira (Mackenzie) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 

16h50 

Aline Fernanda F. de 

Andrade 

A poesia satírica de Bocage: uma reflexão sobre a moral e a 

ética religiosa 
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16h50 às 

17h10 

Rayanara Karenina V. 

Correia  

Aspectos retóricos e poéticos em sermões de Jonathan 

Edwards: Uma análise selecionada de Caridade e Seus Frutos 

17h10 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  

   

 

19h  

 

Auditório do IEL: Conferência de Encerramento 
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XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento- 06 a 08 de novembro de 2017. 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Cronograma de Apresentações 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL 

SEGUNDO DIA 07/11/2017 

Horários                                                                           Mesas 

10h às 10h30 Coffee Break 

 

10h30 às 12h30 (CL02): Comunicação, culturas e territórios 

Professor Debatedor:  Kellen Maria Junqueira (FEAGRI/UNICAMP) e Luciana Ferreira 

Tatagiba (IFCH/UNICAMP)  

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Débora Prado de Oliveira Engajamentos de mulheres em redes e tecnologias: um estudo 

sobre a atuação política em redes autônomas e comunitárias 

10h50 às 11h10 Eliane Aparecida de 

Almeida Barros 

Movimento de Mulheres Camponesas: saberes e fazeres 

feministas e agroecológicos em defesa da vida 

11h10 às 11h30 Paula Carolina Batista Formas e formatos da comunicação e da cultura que vêm dos 

Quilombos 

11h30 às 12h30 Debate dos Trabalhos 

  

12h30 às 14h Almoço 

  

14h às 16h (CL08): Jornalismo e editoração: novos modos de fazer 

Professores debatedores: Marta Mourão Kanashiro (LABJOR/UNICAMP) e Celso Bodstein 

(LABJOR/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Jean-Frédéric Pluvinage  Análise da adaptação de conto de Machado de Assis para o 

livro digital  

14h20 às 14h40 Beatriz Guimarães de 

Carvalho 

Renovação e sobrevivência: a revista Cult e o Jornalismo 

Cultural em tempos digitais (1997-2018) 

14h40 às 15h Raquel de Queiroz 

Almeida 

As novas narrativas independentes de notícias na cultura 

digital 

15h às 15h20 Joice Aparecida dos 

Santos 

Profissão Repórter: um novo modelo de reportagem na 

televisão? 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

  

16h às 16h30 Coffee Break  

 

16h30 às 18h30 (CL03): Ciência & Tecnologia: instituições, comunicação e percepção 

Professores debatedores: Marko Monteiro (DPCT/IG/UNICAMP) e Cristiane Dias 

(LABEURB/UNICAMP) 

Apresentador Nome do Trabalho 
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16h30 às 16h50 Bruno Pereira de Souza 

Andrade 

O “Ciência sem Fronteiras” pelo olhar da comunidade 

universitária: o caso da UNIFAL MG e da UNIFEI 

16h50 às 17h10 Carla Cristina Gomes de 

Souza 

A percepção dos pesquisadores científicos sobre a 

importância da divulgação da ciência por meio da imprensa 

17h10 às 17h30 Hiago Antônio Rocha 

Silva Santos 

Circulação social da ciência na Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal) 

17h30 às 17h50 Luana Rodrigues Campos Comunicação pública de ciência e as pesquisas sobre o 

Pantanal 

17h50 às 18h30 Debate dos trabalhos 

 

19h Auditório do IEL: Conferência de abertura 

 

  

TERCEIRO DIA 08/11/2017 

Horários Mesas 

8h às 10h (CL07): Discursos, imagens e mídias 

Professor Debatedor: Renata Barros (UNIVÁS) e Marcos Barbai (LABEURB/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Dayane Fumiyo Tokojima 

Machado 

Imagens da ciência produzidas pela divulgação científica no 

Youtube 

8h20 às 8h40 Cleyton Carlos Torres O discurso mêmico na divulgação científica: a forma material 

meme na materialidade digital 

8h40 às 9h Edilberto Vinícius Brito 

Nascimento 

Interpretações do exótico: o discurso no Jornalismo de 

Viagens 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30 Coffee Break 

 

10h30 às 

12h30 

(CL02): Linguagens, redes e sociedade 

Professores debatedores: Claudia C. Pfeiffer (LABEURB/UNICAMP) e Greciely Costa 

(UNIVÁS) 

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 

Adriana Vilar de 

Menezes 

A construção do discurso sobre Nordeste e nordestino 

10h50 às 

11h10 

Guilherme Ferragut O Facebook e linchamentos: uma análise de discurso na rede 

11h10 às 

11h30 

Deborah Pereira Universalidade e Memória em torno de duas Hashtags: 

#SomosTodosAmarildo e #NinguéméHaiti 

11h30 às 

11h50 

Renan Possari  A nova imagem do cientista, desenvolvimento de curiosidade 

científica e (re)significação do espaço escolar 

11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 
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Comissão Organizadora 

Fazem parte da comissão organizadora desta edição do Seminário de Teses em 

Andamento, os seguintes acadêmicos: 
 
 

Linguística 

 

Adelaide Camilo 

Cidarley Grecco 

Danielle Lima 

Diogo Alves 

Filipo Pires Figueira 

Gabriella Silveira Hóllas 

Jackeline Ferreira 

Larissa Mazuchelli 

Lilian Braga 

Michel Mendes 

Mirielly Ferraça 

Paulo Henrique P. S. de Felipe 

Shirley Guedes 

Tyara Veriato 

 

Divulgação Científica e Cultural 

Beatriz Guimarães 

 

 

Teoria e História Literária 

 

Bianca Ferraz Bitencourt 

Cláudia Alves 

Esther Marinho Santana 

Yvonne Ortiz Moran 

Raquel Galvão 

 

Linguística Aplicada 

 

Ana Alice Gargioni 

Daniel dos Santos 

Francieli Dias 

Juliana Gimenes 

Luana Moro 

Maria Gabriela Pileggi 

Mariana Gouvea 

Rafaela Salemme Bolsarin 

Samira Spolidório 
 

 

APOIO: 

 

 
 
 

Programas de Pós-Graduação em Linguística, Linguística Aplicada, Teoria e História Literária e Divulgação Científica e Cultural 

do Instituto de Estudos da Linguagem - IEL/UNICAMP 
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Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa 
Forma e funcionamento das línguas naturais 

Fonética /Fonologia 
 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é, através de um conjunto de parâmetros 
acústicos, determinar quais são as características mais distintivas entre um grupo 
de falantes da variação paulista do português brasileiro. Este trabalho faz parte da 
pesquisa de Doutorado “BrasilData: base de dados para análise fonético-forense 
para o uso de técnicas acústicas para verificação de locutor em simulação 
experimental” que consiste na criação de um banco de dados de um grupo com total 
de 80 falantes masculinos de quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas e 
Espírito Santo, que simulará situações forenses (de crime) em gravações por celular 
e gravadores digitais. O corpus do trabalho a ser apresentado consiste em um grupo 
de 20 participantes do sexo masculino da variação paulista do português (10 de 
Campinas e 10 de São Paulo), com faixa etária de 18 a 35 anos e nível de escolaridade 
mínimo de ensino médio completo. A Fonética Forense é a aplicação do 
conhecimento, teorias e métodos da Fonética Geral nas tarefas de contexto policial 
(JESSEN, 2008). Em uma situação de crime há várias condições que tornam esse 
reconhecimento bem complexo: a voz do criminoso pode ter sido disfarçada, 
gravações de conversas telefônicas e escutas sofrem uma degradação acústica por 
conta do próprio aparelho, além da influência de ruídos do ambiente. Tendo como 
base roteiros e métodos de análise encontrados na literatura (HOLLIEN, 2002; 
JESSEN, 2008; ERIKSSON, 2011), procuramos, nesta pesquisa, simular um cenário 
forense e suas dificuldades, e.g. gravações ruidosas e com efeitos técnicos de celular 
(i.e. corte de frequência). As gravações consistiam em duas partes (i) utilizando um 
gravador digital ao ar livre onde o participante participava de uma conversa com a 
pesquisadora, respondendo questões sobre sua vida e rotina; posteriormente, com 
a mesma dinâmica de conversa, (ii) realizava-se uma ligação para o celular do 
participante cuja voz era capturada por uma placa de áudio e armazenada em um 
computador através do software Audacity. Escolhemos inserir o uso do telefone 
celular além do grande uso do aparelho em crimes, mas também pela dificuldade da 
análise de gravações. Alguns de seus efeitos foram evidenciados por Byrne & 
Foulkes (2004) e evidenciados no trabalho, são eles: (i) efeitos do ambiente, um dos 
efeitos mais comuns que afetam o sinal da fala devido ao ruído do ambiente; (ii) 
efeito dos falantes, o registro telefônico da voz muda influenciando na taxa de 
elocução, na qualidade da voz e afetando a frequência fundamental; por último (iii) 
os efeitos técnicos, contendo distorções nas frequências das gravações. A técnica 
utilizada para este trabalho é a auditiva acompanhada de análise acústica via 
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programa de software especializado. As gravações foram segmentadas 
manualmente usando o software PRAAT e os parâmetros acústicos extraídos 
automaticamente pelo script ForensicDataTracking (BARBOSA, 2017). Através de 
testes de análise estatística utilizando o programa R conseguimos então apontar 
quais dos parâmetros fonético-acústicos apresentavam variação nos contextos de 
mudança de transmissão (gravação direta e por telefone celular) e interfalantes, ou 
seja, quais destes parâmetros conseguem indicar informações idiossincráticas 
intrafalantes dos dialetos estudados. Partindo de uma simulação de cenário forense, 
os sujeitos são gravados através de gravador digital em entrevista ao ar livre e 
também, a posteriori, por telefone celular. Escolhemos um set de parâmetros 
acústicos que em pesquisas passadas (MACHADO, 2014) se apresentaram mais 
distintivos para a caracterização e identificação de idiossincrasias interfalantes, 
entre eles: a taxa de dinamicidade dos formantes e duração das vogais, frequência 
fundamental e do segundo formante, taxa de elocução por unidades VV e o ΔC 
(desvio padrão de durações de intervalos consonânticos). Concluímos na nossa 
pesquisa que parâmetros de ritmo e tempo são os mais eficazes para a comparação 
de locutores, também não apresentando variação entre a mudança de canal de 
transmissão, gravação direta e por telefone celular.  
 
Palavras-chave: Fonética. Forense. Comparação de Locutor.  
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Fonética/Fonologia 

 
RESUMO: A comunicação humana verbal envolve não apenas as informações 
diretamente acessíveis pelo interlocutor no sentido literal das palavras empregadas, 
mas também informações implícitas (indiretas) que devem ser corretamente 
inferidas para que os interlocutores consigam se comunicar com êxito. Um caso 
muito comum de comunicação verbal indireta é a ironia verbal, pela qual o falante 
exprime uma ideia distinta (frequentemente oposta) daquela que o sentido literal 
das palavras empregadas e da sentença como um todo comunica (BRYANT, 2012; 
CHEANG e PELL, 2008). O presente estudo tem como objetivos investigar como a 
ironia sarcástica (um tipo de ironia verbal caracterizado pela combinação da ironia 
com o sarcasmo) é expressa através da fala por falantes do português brasileiro e do 
alemão padrão e como sua expressão se diferencia do sarcasmo puro (enunciado 
sarcástico e literal) e da fala neutra (que não expressa nenhuma atitude aparente). 
A literatura tem apresentado fortes evidências de que, para expressar a ironia 
sarcástica, os falantes utilizam, além de palavras características e/ou pistas não-
verbais, como gestos e expressões faciais, “pistas acústicas” na fala (ATTARDO et al., 
2003; CHEANG e PELL, 2008; NIEBUHR, 2014; ROCKWELL, 2000). Essas pistas 
acústicas dizem respeito a medidas fonético-acústicas de propriedades físicas da 
fala tais como intensidade (quantidade de energia no sinal de fala, responsável pela 
sensação de volume), características temporais (velocidade de fala ou taxa de 
elocução e duração de enunciados e pausas) e frequência fundamental (correlato 
acústico da taxa de vibração das pregas ou cordas vocais e percebida como o tom da 
voz), às quais também nos referimos neste trabalho por “parâmetros acústicos”. 
Verifica-se, contudo, que os (poucos) estudos sobre a expressão da ironia verbal já 
realizados para o português brasileiro foram restritos quanto ao número de falantes, 
parâmetros acústicos analisados e ao tamanho do corpus utilizado. O corpus 
utilizado nesta pesquisa é composto por gravações de dez sentenças-alvo inseridas 
em diálogos curtos e produzidas por 11 sujeitos brasileiros voluntários (6 mulheres 
e 5 homens) em três condições: expressando ironia sarcástica, sarcasmo puro e fala 
neutra. Os 330 enunciados gravados (10 sentenças X 3 condições X 11 falantes) 
foram submetidos a experimentos de percepção auditiva conduzidos com outros 
sujeitos brasileiros a fim de verificar se as atitudes de ironia sarcástica e de 
sarcasmo puro e a condição neutra são percebidas como foram intencionalmente 
produzidas pelos falantes. Foram considerados válidos os enunciados corretamente 
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identificados por no mínimo 9 dos 16 participantes dos experimentos (56%). 
Seguindo esse critério, 236 enunciados (48 de ironia sarcástica, 84 de sarcasmo 
puro, e 104 neutros) foram retidos para as análises posteriores. Uma análise 
acústica preliminar foi conduzida para identificar alguns parâmetros acústicos da 
fala utilizados pelos falantes para expressar as atitudes de sarcasmo puro e ironia 
sarcástica. Nessa análise, um total de quinze parâmetros acústicos (relativos à 
frequência fundamental e sua primeira derivada, intensidade global e relativa e 
qualidade de voz) foram automaticamente extraídos dos 236 enunciados validados 
por meio de um script implementado para o software de análise acústica Praat 
(BOERSMA e WEENINK, 2015). Para avaliar quais desses parâmetros diferenciam 
significativamente as três condições de gravação umas das outras, o teste estatístico 
one-way ANOVA foi empregado, tendo como variável independente o fator ATITUDE 
de três níveis (ironia sarcástica, sarcasmo puro e neutra) e como variável 
dependente, os valores medidos para cada parâmetro acústico. Os resultados dessa 
análise preliminar mostraram que, em relação à fala neutra, a ironia sarcástica é 
expressa com uma menor inclinação espectral e maior desvio padrão do espectro 
médio de longo-termo (LTAS), maior desvio padrão da primeira derivada da 
frequência fundamental (f0), valores máximo, mínimo e da mediana de f0 menores, 
maior amplitude de variação de f0, e valores maiores de jitter e shimmer (medidas 
relacionadas à variação ciclo a ciclo do período e da amplitude da onda sonora, 
respectivamente). Comparada com o sarcasmo puro, a ironia sarcástica é expressa 
com uma inclinação espectral do LTAS significativamente mais acentuada. Esses 
resultados parciais sugerem, portanto, que a ironia sarcástica é expressa em 
português brasileiro com um padrão de alterações em parâmetros acústicos distinto 
daqueles observados na expressão do sarcasmo puro e na fala neutra. As próximas 
etapas da pesquisa envolverão a análise de outros parâmetros acústicos a serem 
extraídos dos enunciados descritos aqui e a comparação dos dados obtidos para o 
português brasileiro com aqueles que serão obtidos com análises semelhantes a 
serem conduzidas para o alemão falado na Alemanha. 
 
Palavras-chave: Fonética experimental. Prosódia da fala. Ironia verbal. Sarcasmo.   
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Fonética/Fonologia 
 

RESUMO: Este estudo tem por objetivos identificar a presença de 
influência/transferência prosódica do português brasileiro (PB) na prosódia do 
holandês (NL) dos imigrantes holandeses imersos no ambiente de PB. Identificada 
a presença, o objetivo específico é caracterizar e detalhar as manifestações 
prosódicas envolvidas na influência/transferência sofrida por NL. Transferências ou 
influências linguísticas ocorrem nos vários níveis, tanto fonológicos, semânticos, 
sintáticos como pragmáticos. Foi considerada um fenômeno bidirecional, ou seja, as 
influências/transferências ocorrem nos dois sentidos, tanto de L1 sobre as demais 
línguas (L2/L3) como a via inversa de L2/L3 para L1 (ZABRODSKAJA, 2012). 
Acredita-se que todas as línguas de um indivíduo multilíngue estejam de alguma 
forma ativas e em sistemas conectados em suas mentes de modo que todas as 
línguas podem ser acessadas enquanto somente uma é utilizada (OLIVEIRA, 2015). 
Essa teoria reforça a ideia de que o multilinguismo possa gerar 
interferências/transferências entre as línguas envolvidas em diferentes estruturas 
e níveis linguísticos. A comunidade linguística a ser estudada será o município de 
Holambra-SP onde imigrantes holandeses estabeleceram-se há 68 anos.  Chegaram 
oriundos de diferentes regiões dos Países Baixos e falavam diferentes dialetos de 
suas províncias de origem (L1). Uma vez no Brasil, houve a necessidade de 
aprenderem o NL padrão (L2) para a comunicação entre imigrantes dentro da 
colônia. Inicialmente, esses imigrantes foram capazes de manter a colônia com o 
trabalho das próprias famílias. Porém, com o crescimento da atividade econômica, 
atualmente baseada na floricultura, houve necessidade de contratação de 
trabalhadores brasileiros. No início, esses funcionários eram filhos de imigrantes 
italianos, mas posteriormente, o notório e promissor campo de trabalho atraiu para 
as propriedades dos holandeses, migrantes dos estados do nordeste brasileiro, 
mineiros e paranaenses. Mais uma vez, houve necessidade desses imigrantes 
aprenderem mais uma língua, o PB (L3). Com isso, fica claro que as antigas colônias 
holandesas são um riquíssimo cenário linguístico, entretanto, foram alvo de 
investigações linguísticas em somente duas oportunidades acadêmicas (VERBURG, 
1980; FRAGA, 2008). Análises sócio linguísticas foram feitas em Castrolanda e 
Carambeí, ambas no estado do Paraná. No entanto, apenas o estudo de Fraga foi 
publicado.  A realização do presente estudo justifica-se por tratar-se de estudo 
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inédito na área do multilinguismo. A área da prosódia auditiva torna o presente 
projeto ainda mais interessante, uma vez que raras são as publicações na área 
específica de avaliação da via L3 para L2. As técnicas em que o ouvinte é submetido 
a uma série de testes de reconhecimento de contrastes prosódicos in praesentia está 
em delineamento (BARBOSA, 2012). Portanto, necessita mais estudos para 
desenvolver técnicas de experimentação cada vez mais adequadas. Ainda, estudos 
prosódicos que avaliem os efeitos do multilinguismo sobre L2 e L1 são incomuns na 
literatura nacional e internacional. As publicações avaliam, em sua grande maioria, 
aspectos semântico-conceituais, fonológicos, morfossintáticos, e pragmático-
discursivos. Todavia, tais estudos descrevem as manifestações de L1 sobre as 
demais línguas. Em conclusão, a seguinte hipótese foi levantada: NL (L2) recebeu 
influência prosódica do PB (L3). Essa influência pode ser detectada através de testes 
de percepção e suas principais características podem ser identificadas e descritas. 
Estudos nessa área são enfáticos quanto à presença da transferência da língua 
materna para as demais, entretanto estudos prosódicos são incomuns e ainda mais 
raros aqueles que avaliem a via inversa. A metodologia para testar tal hipótese será 
desenvolvida com a participação de voluntários que serão divididos em quatro 
grupos: imigrantes holandeses (estudo); holandeses nativos (controle de NL); 
brasileiros monolíngues (controle de PB); avaliadores para o teste de percepção. 
Gravações de leitura de um texto serão realizadas por todos os voluntários, exceto 
avaliadores, para composição do corpus. Para identificar a presença da influência 
será realizado teste de percepção, no qual gravações delexicalizadas serão 
fornecidas aos avaliadores que deverão classificar em falante nativo de NL (L1) ou 
imigrante NL (L2). Para quantificar e qualificar a influência será realizada análise do 
corpus no modelo PENTATrainer2. O presente estudo ainda se encontra em fase de 
submissão ao comitê de ética em pesquisa e, portanto, não há dados colhidos a 
serem apresentados. 
 
Palavras-chave: Prosódia. Transferência linguística entre o português brasileiro e o 
holandês. Imigrantes.  
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RESUMO: O presente projeto tem como foco a análise e a compreensão dos fenômenos 
morfofonológicos de assimetrias e variações na constituição de plurais ditos irregulares 
pela gramática normativa tradicional. Aqui discute-se a interação dessas questões 
relacionando a morfologia de grau e as marcas de aumentativo. Investiga-se, 
especificamente, casos de palavras terminadas em –ão, que exibem três formas plurais 
distintas –ãos, –ães e –ões e como se dá o processo de formação do grau aumentativo dessas 
palavras. Visa-se, portanto, observar a formação de compostos por meio da interação do 
fenômeno de pluralização de palavras do gênero masculino terminadas em –ão e sua marca 
de aumentativo equivalente –zão. No português, os sufixos –ão e –zão são os formadores de 
grau aumentativo mais frutíferos no português (ARMELIN, 2015) e tratam-se de formações 
recorrentes de grande circulação e utilização na língua, principalmente em sua modalidade 
falada (BIZZOCCHI, 2011). No entanto, palavras como ‘portãozinho’ e ‘anãozinho’ parecem 
soar melhor aos ouvidos do que suas formas no aumentativo ‘portãozão’ e ‘anãozão’. Ao 
tentar obter o plural dessas últimas, uma segunda dificuldade parece surgir: ‘portãozões’ ou 
‘portõezões’. Vê-se ai  uma dificuldade na formação desses compostos plurais aumentativos 
a partir de palavras masculinas terminadas por –ão. Estudiosos, ao longo do tempo, tem se 
debruçado sobre pesquisas acerca dos formadores do grau diminutivo, limitando-se a 
comparar ou estender suas análises ao funcionamento do aumentativo, deixando uma 
lacuna na análise específica das questões do aumentativo. Huback (2011) aponta que o 
número de ocorrência de substantivos terminados em ditongo nasal /ãw/ no PB é baixo. A 
forma no aumentativo plural, buscada em corpora, é ainda mais limitada, o que faz surgir o 
questionamento: de onde vêm as intuições dos falantes para a escolha de uma forma de 
aumentativo plural, visto que estão pouco expostos a formas desse tipo? As diferenças entre 
as marcas dos formadores de grau no PB –ão/–zão e –inho/– zinho são muito discutidas, 
ora as teorias apontando para serem manifestações diferentes de um mesmo elemento, ora 
para formadores com estatutos diferentes. Pesquisas mais recentes tem discursado a favor 
de diferenças entre as marcas –ão e –zão, propondo que há uma diferença no alojamento 
dos itens, fazendo com que eles ocupem posições sintáticas distintas: enquanto –ão se anexa 
a estruturas não flexionadas em número, –zão é, por sua vez, mais alto que a projeção que 
aloja os trações de número (ARMELIN, 2015), defendendo a tese que o formador –zão entra 
na estrutura da palavra, de forma a compor o grau aumentativo, somente após esta já 
possuir um núcleo de número, embasando a hipótese de que, para os compostos terminados 
em –ão acrescidos do sufixo –zão, em sua forma plural, deverão apresentar o número 
marcado duas vezes, tanto na palavra quanto no sufixo. A fundamentação teórica do projeto 
se apoia na literatura morfo e fonológica acerca de estudos de pluralização irregular, dos 
formadores de grau e abarca também questões de frequência e uso na língua, também se 
baseando na psicologia da experimentação linguística. Acerca da metodologia de pesquisa, 
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trata-se de estudo experimental, com base em corpora constituído por palavras da língua 
com as características alvo, amparado também pelo estudo de léxico e aliado à tecnologia 
computacional através da plataforma Experigen (BECKER & LEVINE, 2010) de criação de 
experimentos fonológicos. As análises preliminares das formas dos plurais de –ão (–ãos, –
ães e –ões), feita com logatomas, apontaram padrões e proporcionaram indicativos do 
funcionamento das regras de pluralização na língua atual. Das três formas estudadas, 
troqueus (e.g. irmão) , iâmbos (e.g. sótão) e monossílabos (e.g. cão), cada uma das categorias 
mostrou inclinação para uma forma de plural específico: predileção dos iâmbos por –ões, 
com resultado incisivo de 88% de escolha; dos troqueus por –ãos, com 57% de escolha na 
forma; e dos monossílabos por –ães, com resultados menos categóricos e 45% na 
porcentagem de escolha, indicando também maior cautela dos falantes em determinar uma 
única opção de plural. A interação entre a formação do plural da palavra base e da formação 
do grau aumentativo e do plural do composto pode indicar se, de fato, ocorre uma dupla 
marcação do plural nesse tipo de palavra, tanto na forma base quanto no sufixo do 
aumentativo, e havendo, apontar como se dá a intuição dos falantes na escolha de uma 
forma em detrimento da outra e quais regras internalizadas podem dar suporte para esse 
funcionamento.  
Palavras-chave: Pluralização no PB. Ditongo Nasal final. Grau Aumentativo. Formação de 
compostos. Morfofonologia.  
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RESUMO: Este trabalho pretende analisar a influência dos domínios da hierarquia 
prosódica em redações escolares, através da análise do uso e da presença de sinais 
de pontuação como marcadores prosódicos, e não sintáticos. Para fundamentar-nos, 
serão utilizados os postulados da Fonologia Prosódica. Pretendemos sustentar a 
premissa de que, no estudo da interface entre fonologia e sintaxe, a pontuação é 
realizada, muitas vezes, por meio de regras prosódicas, portanto rítmicas, e não 
unicamente sintáticas. Temos a impressão de que o falante reconhece de tal modo 
os contornos rítmicos de sua língua que os representa graficamente em seus textos 
mais espontâneos. Desse modo, o uso de sinais de pontuação, como a vírgula, em 
determinados casos, parece responder a tal percepção. No que consiste ao 
arcabouço teórico do trabalho, faremos uma breve explanação da influência da 
oralidade nas produções escritas, especialmente no que diz respeito aos textos 
produzidos em contextos de escrita mais espontâneos e menos monitorados. Para 
tanto, os trabalhos de Abaurre (1991) e Chacon (1998) são essenciais para 
possibilitar tal fundamentação. A partir disso, buscaremos fazer uma análise da 
forma como a pontuação é vista por diversos teóricos da linguagem; Corrêa (1994) 
e Piacentini (2009) nos servirão de exemplo, além da visão de autores como Bechara 
(1999) e Cegalla (2005) sobre a pontuação de acordo com as gramáticas normativas. 
Por fim, os trabalhos de Nespor e Vogel (1993; 2007) e Bisol (2001) nos permitirão 
fazer a análise do corpus selecionado para essa pesquisa por meio da teoria da 
Fonologia Prosódica. De forma geral, o objetivo de nosso trabalho é analisar o ritmo 
da língua e seus reflexos na produção da frase escrita, procurando encontrar 
elementos que justifiquem a elaboração de regras rítmico-sintáticas, a partir do uso 
da pontuação em períodos retirados de textos escolares. Pretendemos verificar a 
recorrência do uso de determinada pontuação gráfica como marcador rítmico da 
fala presente na escrita, além de propor subsídios teóricos que permitam prever o 
uso desses marcadores gráficos nos domínios da hierarquia prosódia. Também é de 
nosso interesse estabelecer uma relação de oposição entre sintaxe e prosódia, 
procurando levantar evidências de que a estrutura de uma e de outra, relacionadas, 
mas divergentes entre si, manifestam-se na escrita do falante, quando os 
marcadores gráficos não parecem obedecer às regras da primeira e, com isso, 
sistematizar as eventuais recorrências da marcação rítmica da frase escrita, a fim de 
poder prever sua ocorrência e quais generalizações a respeito da língua podem ser 
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dali inferidas. Nossa metodologia consiste em utilizar como corpus textos 
produzidos por alunos da primeira e segunda série do Ensino Médio de determinada 
escola da rede privada de ensino da cidade de Manaus/AM, no ano de 2015. 
Preferimos utilizar o material extraído de redações escolares, ao menos os 
rascunhos delas, pois parecem representar alguma espontaneidade em termos de 
fluência escrita, como já pudemos verificar em nossa breve análise inicial do corpus. 
Acerca dos resultados parciais da pesquisa, que ainda se encontra na fase da 
fundamentação teórica, foi possível observarmos, por meio de uma análise 
preliminar e sucinta do corpus selecionado, que os períodos nos quais encontramos 
marcadores gráficos sendo utilizados de forma não-isomórfica às estruturas 
sintáticas parecem ter sido produzidos tendo como influência fatores alheios às 
regras sintáticas. Períodos como “os cabelos castanhos, estavam caindo pelos 
ombros (sic)”, que possuem uma vírgula em uso não justificado pela gramática 
normativa e mostram que o falante, quando submetido a tal produção escrita de 
modo espontâneo – por se tratar de um rascunho, espera-se a menor monitoração 
das regras, visto que tal texto seria, futuramente, corrigido por intermédio do 
professor –, parece ser influenciado pela percepção dos contornos rítmicos de sua 
língua, o que faz com que seus textos escritos reflitam tal percepção. A análise prévia 
nos mostra que o produtor parece ter o marcador gráfico da vírgula (utilizado para 
marcar a pausa percebida por ele) nos limites do domínio da frase entoacinal, o qual 
é o domínio da hierarquia onde os contornos entoacionais são evidentes.  Portanto, 
notamos nesse enunciado o ritmo da fala influenciando na produção escrita, visto 
que a marcação gráfica utilizada pelo produtor não coincide com as regras sintáticas 
de pontuação propostas pela norma padrão, mas, em contrapartida, pode ser 
justificada pelas regras prosódicas ou, ao menos, coincide com estas. 
Palavras-Chave: Ritmo. Fonologia Prosódica. Hierarquia prosódica. Pontuação. 
Domínio prosódico. 
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RESUMO: O presente trabalho procura discutir dois casos distintos de ausência de 
concordância de gênero em predicados de construções copulares. Para tanto será 
utilizado o framework gerativista e, como prática recorrente na área, a construção 
do paradigma será feita com base no julgamento de gramaticalidade de sentenças 
obtido pela intuição do falante. Será apresentada uma breve revisão da literatura 
sobre sentenças com concordância ausente, compatível ou inesperada de forma a 
situar as sentenças de interesse nessa pesquisa, a saber, small clauses livres sem 
concordância expressa de gênero, no universo das demais sentenças estudadas 
tanto no português brasileiro como nas demais línguas. A literatura tem reportado 
alguns casos de ausência ou incompatibilidade (mismatch) de concordância de 
gênero em línguas nas quais há clara evidência morfológica de concordância de 
gênero entre sujeito e predicado. É o caso, por exemplo, das sentenças pancake 
encontradas nas línguas escandinavas (ENGER, 2004) e as ze clauses do Hebreu 
(DANON, 2012). No Português Brasileiro, alguns trabalhos (MARTIN, 1975; DUEK, 
2012; RODRIGUES & FOLTRAN, 2014; FOLTRAN, RODRIGUES & DE CONTO, 2016 e 
DE CONTO, 2016) têm apresentado casos dessa ausência, incompatibilidade ou 
discordância de gênero. Tais trabalhos versam sobre sentenças copulares com 
cópula expressa e, via de regra, na ordem direta, isto é, sujeito > cópula > predicado. 
São exemplos de sentenças estudadas por esses autores as que seguem: (1) Cerveja 
é bom; (2) Testemunha é complicado e (3) Melancia é gostoso. Complementarmente 
ao que tem sido relatado por esses autores, encontramos sentenças tipo small 
clauses livres em que também não há a esperada concordância de gênero 
manifestada morfologicamente. É o caso das sentenças (4) a (7) apresentadas a 
seguir: (4) Perfeito, essa nova secretária!; (5) Lindo, essa bolsa!; (6) Gostoso, aquela 
panqueca da Maria e (7) Rápido, essa conversa!. Podemos verificar que tais 
construções não apresentam cópula expressa, tem uma ordem invertida, isto é, 
predicado > sujeito e comportam sujeitos referenciais (essa conversa, aquela bolsa, 
etc). Para os casos apresentados em (4) a (7) são insuficientes as propostas 
apresentadas na literatura para as demais sentenças. Assim, não  é possível 
argumentar a existência de uma concordância com um gênero relacionada à 
ausência de traços index para palavras com gênero arbitrário, como é o caso de 
nomes de inanimados (DUEK, 2012) ou, alternativamente, a existência de uma 
leitura situacional, isto é, o predicado tendo como referente uma situação 
abrangendo o sujeito (RODRIGUES & FOLTRAN, 2014; FOLTRAN, RODRIGUES &  DE 
CONTO, 2016 e DE CONTO, 2016). Postular a existência de traços index para nomes 
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com gênero natural, assim entendidos como aqueles aos quais a língua atribui 
distinção de sexo (macho X fêmea), restando aos demais apenas uma concordância 
tipo concord e, por conseguinte, que a inexistência de traços index habilitaria o 
mismatch de concordância seria insuficiente mesmo para explicar os casos de 
sentenças plenas similares às apresentadas em (1) a (3). Evidência contrária a tal 
explicação pode ser encontrada nas seguintes sentenças: (8) Menina é complicado! 
e (9) *Cerveja é boa!. Em (8) temos um sujeito em que há distinção natural de gênero 
e no qual se encontra o mismatch, ao passo que em (9) temos um sujeito com gênero 
arbitrário que não habilita a incompatibilidade como se pode verificar pela 
agramaticalidade da referida sentença. Já a proposta da leitura situacional 
RODRIGUES & FOLTRAN, 2014; FOLTRAN, RODRIGUES &  DE CONTO, 2016 e DE 
CONTO, 2016), embora seja adequada para explicar sentenças como (1) a (3), falha 
em explicar adequadamente sentenças como (5) ou (6). Além disso, tais propostas 
utilizam a propriedade de não referencialidade e especificidade dos sujeitos 
envolvidos nessas construções como alicerce do argumento explicativo de tais 
construções. Ocorre que sentenças de (4) a (7), por serem small clauses livres 
requerem sujeitos mais específicos. Sentenças com sujeitos não referenciais ou 
genéricos têm decréscimo de gramaticalidade como vemos pelos exemplos (10) a 
(12) versus (13) a (15) apresentados a seguir: (10) *Bonito, bolsas; (11) * Chato, 
cinema!; (12) * Perfeito, uma secretária; (13) Cascatas é bonito; (14) Criança é chato; 
(15) Uma melancia é bom!. Diante do exposto, será apresentado o paradigma 
formado entre as small clauses livres com mismatch e as demais sentenças no 
português brasileiro em que tal fenômeno é encontrado. Verificaremos que há uma 
distribuição complementar entre as características das small clauses versus 
sentenças plenas. Proporemos uma análise alternativa para as small clauses livres, 
na linha de Danon (2012), considerando a existência de uma periferia esquerda 
envolvida em tais construções e as fortes relações referenciais presentes nestas 
construções, mas não nas demais.  
 
Palavras-chave: Concordância. Small Clauses. Sintaxe.  
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RESUMO: a tradicionalmente chamada derivação regressiva talvez seja, para o 
português, o processo morfológico de formação de palavras que apresenta maior 
número de controvérsias na literatura linguística no que tange à sua caracterização. 
De todo modo, o que consensualmente tem aparecido na literatura como instância 
de derivação regressiva são nomes como fala, corte e beijo que derivariam de seus 
respectivos verbos cognatos por meio de alguma operação morfológica que ainda 
não está totalmente clara (isto é, se envolve um processo de sufixação zero, de 
apagamento, de conversão, de adjunção de vogal temática etc.). Adicionalmente, por 
definição, a caracterização de tal processo envolve o problema da direcionalidade 
da formação, ou seja, a falta de critérios pouco claros para determinar se, dado um 
par verbo/nome como falar/fala, o verbo deu origem ao nome ou o verbo originou 
do nome. Paralelamente à divergência terminológica (que, por ora, é deixada de lado 
no presente trabalho), tanto a questão da direcionalidade da formação quanto a 
constituição morfológica dos nomes deverbais formados por derivação regressiva 
envolvem pressupostos lexicalistas, isto é, assumem a existência de um componente 
gramatical autônomo, dentro do qual ocorrem operações morfológicas que geram 
os itens que alimentam a sintaxe, ou seja, o léxico. Desse modo, uma análise que não 
parte da existência de um léxico (no caso, uma análise não lexicalista), por definição, 
resolve dois dos maiores problemas encontrados para a derivação regressiva 
simplesmente porque em uma abordagem antilexicalista, eles não se colocam. Além 
disso, cumpre notar que existem outros fenômenos que subjazem à formação dos 
nomes deverbais em questão, a saber, mudança (ou não) da abertura da vogal – do 
verbo com relação ao nome; ambiguidade processo/produto, mudança de acento 
etc. Dadas essas considerações, o presente trabalho tem por objetivo apresentar 
uma proposta antilexicalista, assumindo os pressupostos da Morfologia Distribuída 
(HALLE & MARANTZ, 1993, 1994; MARANTZ, 1996, 1997), para a caracterização 
fonológica, morfológica, sintática e semântica dos então chamados “derivados 
regressivos”. Primeiramente, dentro do quadro da Morfologia Distribuída (MD), os 
primitivos sintáticos são raízes acategoriais e feixes de traços gramaticais e 
semânticos – todos desprovidos tanto de conteúdo fonológico quanto de conteúdo 
semântico não relevante para a sintaxe – em detrimento de palavras ‘fechadas’, 
opacas para a sintaxe. Assim, assumindo Marantz (1996, 1997), o primeiro passo 
para derivar um nome envolve a manipulação de raízes acategoriais abstratas (√fal, 
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√cort, √grit), que resulta na derivação de duas estruturas sintáticas distintas a 
depender da interpretação que se quer veicular. A primeira delas, no caso de nomes 
com leitura resultativa, isto é, com interpretação exclusivamente nominal, com base 
em Oltra-Massuet & Arregi (2005), é necessário tanto que a raiz se concatene a um 
categorizador nominal n quanto que esteja c-comandada por um núcleo funcional D, 
derivando assim [[√cort]n]DP – uma nominalização de raiz. Adicionalmente, para 
Embick (2000), a interpretação verbal presente em um nome (ou seja, a de leitura 
eventiva/estativa) pode ser captada por uma estrutura em que uma raiz como √cort 
se concatena a um verbalizador v e, posteriormente, a um núcleo aspectual Asp; em 
seguida a estrutura resultante se junta a um categorizador n, a qual é c-comandada 
por um núcleo funcional D, derivando [[[[√cort]v]Asp]n]DP. A respeito dessas 
estruturas, convém tecer ainda três observações: primeiramente a ambiguidade 
processo/produto presente nos nomes deverbais lexicalistas é explicada na MD por 
meio da postulação de duas estruturas diferentes, mas com realização fonológica 
equivalente. Em segundo lugar, Massuet (1999) entende que a estrutura 
morfológica das línguas românicas prevê a existência de uma posição temática 
sempre que houver a projeção de um núcleo funcional F; portanto, a concatenação 
de uma raiz com n (mas também com v) requer a inserção de uma vogal temática τ, 
a qual – como defende Acquaviva (2008) – está listada no Vocabulário em termos de 
regras como τ ↔ /o/ __ [α], τ ↔ /a/ __ [β] e τ ↔ /e/ __ [γ], em que α, β e γ representam 
classes de raízes, cada uma compatível com uma vogal temática distinta – as quais 
são idiossincráticas e, portanto, devem estar listadas. Isso explica, por exemplo, por 
que nomes com diferentes leituras (= diferentes estruturas) apresentam a mesma 
vogal temática, já que ela é dependente da raiz. Finalmente, com relação aos nomes 
com leitura eventiva/estativa, são necessárias duas operações: a primeira é a de que 
o verbalizador v ao qual, no exemplo, a raiz cort se adjunge seja capaz de projetar 
um agente ou então, uma causa externa – nos termos de Levin & Rappaport-Hovav 
(1995). Ainda que um grande número de fenômenos tenha sido deixado de fora 
desta breve exposição, o presente trabalho pretende mostrar que a maquinaria 
fornecida pela MD não só oferece uma maneira mais elegante e econômica de tratar 
os problemas relacionados à tradicional derivação regressiva, mas também enseja 
um maior alcance explanatório para as questões que envolvem esse processo 
morfológico bem como uma inter-relação melhor motivada entre elas. 

        
Palavras-chave: Derivação regressiva. Nomes deverbais. Morfologia Distribuída. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva realizar a descrição do funcionamento semântico-
enunciativo das palavras “privacidade”, “neutralidade” e “liberdade”, enquanto 
designadas no acontecimento enunciativo da Lei 12.965/14, conhecida como Marco 
Civil da Internet no Brasil. A hermenêutica jurídica brasileira corrente tem como 
lastro, para a construção do Direito, o objetivismo positivista, que parte da relação 
sujeito-objeto para a fundamentação do conhecimento (STRECK, 2000). Com isso, a 
dogmática jurídico-filosófica recebe um irrenunciável caráter ideológico ao 
produzir sentido e significado a partir de tais critérios em seus processos 
interpretativos, e também, ao não assumir, por exemplo, a historicidade como uma 
de suas balizas. Nesse sentido, questiona-se, pelos critérios da descrição semântica 
ora proposta, se os sentidos produzidos por essas palavras na Constituição Federal, 
donde emanam, seriam os mesmos quando no funcionamento específico da lei que 
regula o Marco Civil, isto é, estariam mantidos os sentidos quando “deslocadas” suas 
enunciações? Segundo a teoria semântica do acontecimento, o sentido é também 
produzido por uma relação decisiva: aquela que se dá entre língua e falante, de 
forma que um não existe sem o outro. Dessa relação, depreende-se a existência de 
um espaço regulado (espaço de enunciação) e de disputas pela palavra e pela língua, 
sendo esta dividida na medida em que é atravessada pelo político. Assim, dois são 
os princípios que norteiam essa teoria: primeiro, a questão da significação não deve 
ser tratada etimologicamente, mas pela consideração de seu emprego num texto 
determinado por uma materialidade histórica; segundo, a palavra deve ser 
considerada na sua relação com outras palavras, no conjunto léxico, nas frases em 
que aparecem. Ora, ao não se considerar o sentido produzido por uma referência ao 
externo, ou mesmo a um contexto (como o quer a pragmática), como o próprio da 
interpretação sistemática proposta pela hermenêutica jurídica clássica, que 
implicações surgem desse confrontamento? Quais as implicações resultantes da 
ideia de que não é a enunciação uma operação conduzida por um sujeito físico, num 
dado contexto que o envolva, e sim um acontecimento, com funcionamento próprio 
da língua, ocorrido no Marco Civil semanticamente independente da Constituição 
Federal, a qual, segundo os operadores do direito, o subsidia? É possível constituir 
como leitura linguística do texto jurídico a ideia de que o lugar própria e unicamente 
filosófico esgota, em si e por si, as questões de sentido, significado e historicidade 
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como um acontecimento no discurso jurídico? Em decorrência de tais 
questionamentos e à serviço da teoria do acontecimento, proceder-se-á tal análise a 
partir da reflexão e aplicação dos pressupostos teóricos oferecidos pela Semântica 
do Acontecimento, cujo norteamento se dá pelo trato da enunciação enquanto 
acontecimento de linguagem, num funcionamento instaurado e operado na/pela 
língua, o qual constituirá o sujeito, e não o contrário (GUIMARÃES, 2005). Tomado 
o referido dispositivo legal como o texto onde, circunscritamente, o funcionamento 
dessas palavras ocorre, utiliza-se como seu instrumento de análise o Domínio 
Semântico de Determinação (DSD), método de representação, de escrita semântica, 
para a designação desses três recortes, entendidos como fragmentos do 
acontecimento da enunciação. Estudos preliminares mostram que, ao se considerar 
acontecimentos de enunciação como textos que se produzem pelo funcionamento 
da língua nos espaços de enunciação, e não na intenção de seus sujeitos, ou ainda, 
das noções filosóficas da linguagem, o texto legal torna-se campo fértil quando 
exposto, por exemplo, à noção de cena enunciativa, isto é, lugares de dizer 
assumidos por diferentes locutores, entre eles o locutor-presidente que, ao 
sancionar a lei, o faz como lugar social autorizado a falar, bem como pelos modos 
específicos de acesso à palavra, dadas as relações entre as figuras da enunciação e 
as formas linguísticas presentes nessas duas leis.  
 
Palavras-chave: Enunciação. Acontecimento. Língua. Hermenêutica. Sentido. 
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RESUMO: Este trabalho segue uma orientação funcionalista de vertente norte-
americana que busca nos estudos Cognitivistas fundamentação teórica para a 
análise interpretativa de trajetórias de Gramaticalização e de graus de 
Gramaticalidade das chamadas construções, nos termos de Goldberg (1995, 2006) e 
Croft (2007). O que interessa, especificamente, é o paradigma cognitivista 
denominado Gramática de Construções, cujo princípio fundamental define que a 
forma básica de uma estrutura sintática é uma construção, considerada como um 
par de uma estrutura gramatical complexa com o seu significado (CROFT, 2007). É 
exatamente dentro desse panorama que esta apresentação se define, fixando como 
foco de pesquisa as construções com o verbo ver. As análises partem de amostras de 
ocorrências de fala retiradas do Banco de Dados IBORUNA, desenvolvido pelo Grupo 
de Pesquisa em Gramática Funcional, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas – UNESP – Campus de São José do Rio Preto, sob responsabilidade do 
professor Dr. Sebastião Carlos Leite Gonçalves. O objetivo geral da pesquisa é 
explorar a relação entre gramaticalização, construcionalização e 
(inter)subjetivização, a partir da análise das construções [x + ver], sendo x 
substituível pelos verbos ir, querer e deixar, para as quais se estabelece a hipótese 
de que passam por processos de mudança, estabelecendo-se no português 
contemporâneo como formas fixas, cristalizadas. Os objetivos específicos são: 
verificar, sob uma perspectiva sincrônica, a possibilidade de as construções 
apresentarem graus de gramaticalidade diferentes; examinar os graus de 
(inter)subjetividade e esquematicidade que as construções podem apresentar; e 
verificar,  especialmente, em que medida os contextos de uso influenciam  a 
confirmação das hipóteses. Com base no recorte teórico aqui apresentado e nos 
estudos de Traugott (2010) também avaliamos a possibilidade de as construções 
especificadas estarem passando por um processo crescente de 
(inter)subjetivização, com acentuação de marcas que expressam atitudes subjetivas 
do falante em relação tanto ao seu enunciado quanto ao seu interlocutor. A 
subjetivização é entendida aqui como “o desenvolvimento de expressões com 
significado principalmente semântico ou pragmático em expressões que destacam 
o ponto de vista do falante sobre o que ele está falando” (TRAUGOTT, 2010, p. 29). 
Para a autora, uma vez que os significados são usados pelo falante para codificar e 
regulamentar suas atitudes e crenças, eles se subjetivizam, e, uma vez 
subjetivizados, podem ser usados para codificar significados centrados no ouvinte. 

                                                             
9 taisarobuste@gmail.com (CAPES. Processo número: 88881.132651/2016-01) 

mailto:taisarobuste@gmail.com


Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

75 
 

É o que Traugott nomeia como intersubjetivização. Em consonância com a análise 
dos possíveis graus de (inter)subjetividade assumidos pelas construções, 
examinamos, especialmente, os diferentes graus de esquematicidade das 
construções. Entende-se esquematicidade como o grau de dissimilaridade de uma 
classe (BYBEE, 2010). Nesse sentido, quanto mais esquemática e frequente for uma 
construção, mais produtiva ela será, e quanto menos esquemática e frequente for, 
menos produtiva será. Por outro lado, há aquelas construções que apresentam graus 
de esquematicidade intermediário: são aquelas em que há baixa esquematicidade 
combinada com uma frequência relativamente alta. As análises sugerem que as 
construções com o verbo ver retiradas do corpus evidenciam diferentes graus de 
esquematicidade, que refletem graus de subjetividade também diferentes. Nesse 
sentido, podemos definir três tipos de construções com o verbo ver: (1) construções 
de esquematicidade fraca, em que os verbos ir, deixar, e querer compõem com o 
verbo ver uma construção menos esquemática, e mais objetiva, em que ver tem, de 
certo modo, seu sentido de verbo evidencial, ou seja, de percepção visual, o que é 
apreensível por meio do sintagma que especifica seu sentido. Nesses usos os 
constituintes da construção podem ser analisados separadamente, o que evidencia 
um caráter mais objetivo e lexical; (2) construções de esquematicidade forte, que 
ocorrem sem qualquer complemento, forma e sentido e sentido são apreensíveis 
somente no todo da construção, e não a partir da análise de suas partes 
componentes. Essas construções constituem expressões interativas, fortemente 
itersubjetivas, com função de sinalizar para o interlocutor a suspensão de um fluxo 
discursivo intraturno, ou interturno; (3) construções de esquematicidade 
intermediária, que marcam intenção do locutor em relação ao conteúdo da oração 
que complementa seu sentido, apresentam um uso menos intersubjetivo (ou mais 
subjetivo) do que aquelas de esquematicidade forte. Finalmente, a partir dessa 
breve exposição, registramos que as construções com o verbo ver fazem com que 
surja um contínuo de especificações que se podem encontrar na base dos estudos 
que articulam Funcionalismo e Cognitivismo. 
 
Palavras-chave: Gramática de Construções. Graus de esquematicidade. Mudança 
Construcional. Construcionalização. (Inter)subjetivização.  
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RESUMO: Para Benveniste (1966, p. 27), a língua simboliza sentidos inerentes ao 
homem e tem “a faculdade de representar o real por um ‘signo’ como representante 
do real, de estabelecer, pois, uma relação de ‘significação’ entre algo e algo 
diferente”. Por meio da Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2002), verifica-
se que signos nem sempre representam o real da língua, o não dito. Nessa questão 
de representação da língua, destaca-se a ideia de que “no Brasil, [...] a disparidade 
entre o falante e o instrumento normativo ganha ainda o contorno de um não-saber 
brasileiro em relação ao saber lusitano sobre a língua” (OLIVEIRA, 2006, p. 19). 
Como investiga esta pesquisa, dizer irmão ou mano, diferente do que encerra o 
dicionário, parece significar mais do relações de parentesco ou afeto. Nesse sentido, 
em processos de significação de irmão e mano, discute-se também um não-saber 
lusitano - e também brasileiro em certa medida - sobre sentidos de irmão ou mano. 
Para uma análise semântica de irmão e mano, conceitos como reescritura e 
articulação em domínio semântico de determinação são alguns dos dispositivos 
teóricos que interessam para este trabalho. Segundo Guimarães (2002, p. 46), o 
processo de reescritura “[...] consiste em se redizer o que já foi dito. Ou seja, uma 
expressão linguística reporta-se a uma outra por algum aspecto que as relaciona no 
texto integrado pelos enunciados em que ambas estão”. No que se refere à 
articulação, destaca-se uma expansão dos significados de mano e irmão a partir de 
elementos que compõem o enunciado no qual aparecem. Além disso, à luz da 
Semântica do Acontecimento, estuda-se que há um fator político que atua na 
significação dessas duas palavras em questão, dividindo seus sentidos em vista do 
real da língua. Nesta pesquisa, conforme diz Machado (2011, p. 114), entre outros 
aspectos, “consideramos [...] que o funcionamento da linguagem se dá através da 
relação entre o “mesmo” e o “diferente” para a constituição dos sentidos. É na tensão 
entre a paráfrase e a polissemia que os sentidos vão se tornando outros [...].” 
Conhecer os sentidos e locutores outros de irmão e mano se justifica pelo fato de que 
“são as formas que se adequam aos usos e não o inverso” (MARCHUSCHI, 2001, p. 
16). As formas irmão e mano significam e representam linguisticamente e 
socialmente mais do que se supõe normativamente a respeito de seus usos. Por 
exemplo, na relação falante e dicionário, ainda que este tenha um valor de 
autoridade linguística, o dicionário faz um recorte da língua, assim como o falante 
também o faz de acordo com sua necessidade. Irmão e mano, enunciados em canções 
de rap, por exemplo, recortam um passado histórico da língua, mas as cenas 
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enunciativas, em que se agenciam seus sentidos, configuram locutores e 
interlocutores de modo particular, não necessariamente como irmãos ou sujeitos 
que estão à margem. Logo, investiga-se, por um viés enunciativo, o funcionamento 
do político na linguagem, o qual contribui para a reflexão sobre como o dizer irmão 
e/ou mano revela, no uso da palavra, sentidos e identidades que se articulam a partir 
do interdiscurso, da história da língua. Em relação aos resultados obtidos até o 
momento, vê-se o dicionário como um recorte que um locutor-lexicógrafo faz na 
língua por/para uma questão social. Por outro lado, um locutor-x, na cidade de São 
Paulo, espaço demarcado para esta pesquisa, enuncia irmão e mano articulando suas 
palavras também por/para uma questão social. Sentidos e identidades se constroem 
a cada acontecimento linguístico. Sobre mano, por exemplo, ainda que se diga que 
há um sentido ou sentimento de “fratria” em seu uso (KEHL, 1999), há questões 
semânticas que transcendem seu sentido de grupo. Como diz Erica Peçanha “Uma 
vez que há coletividade, uma vez que há sociedade, sempre vai haver produção de 
identidade”. Acredita-se que enunciar irmão e/ou mano é produzir sentidos e 
identidades que escapam a considerações que analisam apenas aspectos sociais do 
estar à margem. Nesta pesquisa, buscam-se, além do instrumento linguístico que é o 
dicionário, outros materiais linguísticos em que o uso de irmão e mano apresentam 
sentidos e identidades não registrados normativamente. Trechos de “Coletivo canal 
motoboy” (NEKA, 2009) e de “Favela toma conta” (BUZO, 2008), títulos da literatura 
marginal paulistana, são investigados. Nessas duas obras, vê-se como irmão e mano, 
palavras consideradas próprias de uma massa periférica, atuam como elementos de 
divisão de sentidos, especialmente no que se refere aos seus usos na cidade de São 
Paulo. 
 
Palavras-chave: Semântica. Acontecimento. Irmão. Mano. Enunciação. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é compreender palavras que referem sujeitos 
tomados como suspeitos ou praticantes de crimes em notícias jornalísticas. Além 
disso, a pesquisa tem como objetivos específicos: investigar que palavras são usadas 
para nomear ou predicar sujeitos que cometem crimes ou apresentados (pelo 
jornalismo) como suspeitos agentes de crimes; descrever como a palavra criminoso 
passa a ser mobilizada no discurso jornalístico; analisar os efeitos de sentidos de 
palavras relacionadas a criminosos em notícias jornalísticas; e descrever o processo 
político em torno das palavras em estudo. Buscamos investigar como uma 
enunciação que faz parte da “grande mídia”, ao tratar de crimes diversos – envolvam 
eles políticos, personalidades, ou cidadãos comuns civis e militares –, arregimenta 
palavras para nomeação e construção de referência de um sujeito acusado ou 
participante de um ato criminoso, e o modo de significar destas palavras nos 
acontecimentos enunciativos analisados. De um lado, trabalhar sobre dizeres da 
mídia é trabalhar sobre dizeres formadores de opinião, e nessa medida, formadores 
ou consolidadores de imaginários sociais; de outro lado, trabalhar sobre o tema da 
criminalidade no Brasil é buscar contribuir para a compreensão de fatos que tocam 
o dia-a-dia do brasileiro, já que o país tem altos índices de violência urbana tanto 
nas ruas quanto no ataque a propriedades particulares, e tem também altos índices 
de crimes de outras ordens, como os de corrupção; no cômputo, são crimes que 
atingem diferentes esferas das relações humanas e diferentes classes sociais. Nessas 
condições, trabalhar sobre os sentidos de palavras que nomeiam e designam 
sujeitos envolvidos em atos de suspeita ou prática de crimes é percorrer um tecido 
de entrecruzamentos e dissensões, pelo qual a sociedade vai trabalhando o sensível 
da divisão dos sujeitos pela identificação de faltas juridicamente instituídas. Serão 
os mesmos nomes para os diferentes sujeitos que praticam crimes, ou para 
diferentes crimes? Serão os mesmos sentidos? Esta pesquisa tem como corpus 
notícias provenientes dos acervos dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São 
Paulo e da revista Veja, do período entre 2013 a 2016. Para atingir nosso objetivo de 
reflexão, iniciaremos por um percurso histórico que nos permita investigar os 
movimentos no campo lexical da palavra crime e suas correlações registradas no 
Dicionário da Lingua Portuguesa (1712), de Raphael Bluteau, e no Dicionário Houaiss 
(2009), e também na legislação penal brasileira. Estes documentos estabilizados, 
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dicionários e lei, nos permitirão refletir também sobre os encadeamentos 
semânticos encontrados na relação entre as palavras ligadas a sujeitos que praticam 
crime (e suas predicações na mídia atual) e os documentos vigentes (no caso da lei) 
e os dicionários. Tomaremos como base teórico-metodológica a Semântica do 
Acontecimento, num diálogo com a Análise de Discurso de linha francesa – ambas 
filiadas ao materialismo histórico. Nessa perspectiva, o sentido das palavras se 
constitui num batimento entre o presente do acontecimento enunciativo e sua 
história de enunciações. Uma perspectiva materialista trabalha com o sentido 
constituído nas relações sócio- históricas e, portanto, não como neutro, mas sempre 
político. Para Guimarães (2005), político é a “contradição de uma normatividade que 
estabelece (desigualmente) uma divisão do real e a afirmação de pertencimento dos 
que não estão incluídos” (GUIMARÃES, 2005, p. 16). Assim, o político pode atuar 
como homogeneizador – por meio da “desmontagem da contradição que o 
constitui”, silenciando a contradição –, ou pela produção da diferença por meio de 
novos gestos de afirmação de pertencimento. Algumas perguntas nortearão as 
análises: Como o locutor-jornalista afirma o pertencimento social (ou não) do 
sujeito relacionado ao crime, à criminalidade, a partir de diferentes nomeações? 
Como a palavra criminoso é mobilizada? O que define a nomeação de alguém como 
criminoso nas notícias: é o tipo de crime, a profissão, a posição social, a recorrência 
de atos e/ou a culpabilidade? 
 
Palavras-chave: Sentidos. Semântica do Acontecimento. Político. Crime e Criminoso. 
Jornalismo.  
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são origens” na deriva românica ablativo > genitivo 
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RESUMO: A presente apresentação será dedicada ao papel da cognição na evolução 
semântica. Buscaremos compreender, a partir da fortuna crítica, a motivação de 
processos cognitivos na trajetória diacrônica do Genitivo ao Português, 
especificamente em situações de deriva românica em que uma forma de Caso 
Ablativo é mapeada a forma-função de Caso Genitivo. A questão a ser desenvolvida 
no presente estudo tem o seguinte pano de fundo: as línguas apresentam, via de 
regra, como estratégia evolutiva, na mudança semântica, a manutenção de uma 
velha forma que passa a desempenhar historicamente uma nova função para 
substituir ou ampliar as suas funções primárias. Tal processo semântico diacrônico 
ocorre à palavra gramatical “de” na reorientação de sua dimensão ablativa à 
dimensão genitiva ao português. Conforme Tarallo (1990, p. 136), a Posse na deriva 
românica procede da Origem. Segundo o autor “a própria ideia de posse, que está na 
base do seu emprego na relação de subordinação de um substantivo a outro, firmou-
se para de como uma extensão da noção de “proveniência” (de tauro corium, de início 
– “couro proveniente de um touro”)”. Viaro (1994, p.53) sugere ainda que o conceito 
de Posse além de ser uma extensão do Conceito Ablativo de Afastamento (“pois se X 
provém de Y é porque X tem Y”), também poderia derivar do Comitativo (“pois se X 
está com Y é porque X tem Y”) e da noção de Interioridade (“pois se X está em Y é 
porque X tem Y”). Tal situação poderia corresponder em hipótese natural à 
argumentação em Semântica Cognitiva Diacrônica (SWEETSER, 1990), à postulação 
de uma Metáfora Conceptual “POSSE é ORIGEM”, com algum nível de invariância 
(LAKOFF, 1990) entre os domínios fonte e alvo, que pudesse sustentar pelo 
mapeamento cognitivo tal padrão de inferência metafórica. Ademais, a sobreposição 
semântica relacionada ao domínio Partitivo, na qual formas de ablativo 
designadoras de origem permutam com formas de genitivo designando parte-todo, 
teria percurso cognitivo de evolução via elo de extensão metafórica, uma vez que 
“partes são provenientes de um todo” (NIKIFORIDOU, 1991). Viaro (1994, p.57), por 
sua vez, afirma que a “função que indica Partitivo facilmente se compreende como 
derivada da ideia de afastamento (...)”, uma noção ablativa. Metodologicamente, o 
encaminhamento de análise pode ser assim sumarizado: (i) busca por perfis 
etimológicos e caminhos de deriva semântica na gramaticalização (SWEETSER, 
1990; VIARO, 1994); (ii) comparação do inventário de funções de Caso Genitivo em 
outras línguas como o grego clássico, o latim, o inglês etc. (NIKIFORIDOU, 1991; 
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BERG-OLSEN, 2004; TAYLOR, 1996); (iii) verificação das restrições de mapeamento 
cognitivo ou de projeção metafórica/metonímica e (iv) levantamento de aspectos 
lexicográficos, bem como de dados históricos em Dicionários etimológicos 
(COROMINAS, 1984; MEILLET, 1951), em Gramáticas de Língua Latina (FARIAS, 
1958, BASSOLS, 1992) e Obras de História da Língua (SÄVBORG, 1941; MAURER JR, 
1948; CÂMARA JR, 1978; MEILLET, 1982). Levando-se em conta a evidência da 
regularidade translinguística de tal fenômeno (entre línguas como o grego clássico 
e o finlandês, por exemplo), buscaremos as possibilidades de se aferir as motivações 
conceptuais e pragmáticas locais (MARMARIDOU, 2000; TRAUGOTT & DASHER, 
2002; DIRVEN & PORINGS, 2003; PANTHER & THORNBURG, 2011) geradoras das 
extensões semântico-funcionais (posse < origem e partitivo < origem) em ritos de 
passagem latim-português. Constitui um de nossos objetivos, portanto, discutir se a 
Metáfora Conceptual (LAKOFF & JOHNSON, 1980; LAKOFF, 1999) é 
unidimensionalmente uma motivação cognitiva possível para a emergência da 
preposição “de” como forma de Caso Genitivo (BLAKE, 2001) e como uma mesma 
forma fonológica para duas dimensões de Caso que sofrem sincretismo na deriva 
românica (HEINE & KUTEVA, 2004; LURAGHI & HUUMO, 2014). Nesse sentido, o 
papel da Metáfora Conceptual será reavaliado em favor de sua relatividade 
explanatória e do ponto de vista da multidimensionalidade do significado linguístico 
(SOARES DA SILVA, 2006), pelo qual se considera que outros processos semântico-
cognitivos podem (co-) atuar nas mudanças semânticas supracitadas.  
 
Palavras-chave: Semântica Cognitiva Diacrônica. Posse. Partitivo. Origem. 
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RESUMO: Os avanços tecnológicos, cada vez mais presentes em nosso cotidiano, não 
só transformam a vida das pessoas como refletem também no uso da linguagem e 
das práticas comunicativas. A partir desse contexto, considerando as atividades 
online, é possível afirmar que a linguagem ocupa uma posição de centralidade. “[...] 
a linguagem tem um papel fundamental nessas mudanças contemporâneas, que são, 
antes de tudo, transformações de comunicação e de construção de sentidos” 
(BARTON; LEE, 2015, p. 13). Isto é, os avanços tecnológicos não só transformam a 
vida das pessoas como refletem também no uso da linguagem e das práticas 
comunicativas. Considerando essas práticas de uso online da linguagem, em especial 
os blogs de viagem – blogs específicos de roteiros, viagens e destinos, em que os 
blogueiros compartilham experiências de viajantes com os leitores- objeto de 
estudo dessa pesquisa, percebe-se que as atividades de interação acontecem por 
meio da leitura e escrita, mas essa escrita apresenta formas linguísticas que se 
aproximam da linguagem falada. A partir disso, esse trabalho pretende estudar o uso 
da língua nos blogs de viagem, um contexto real e atual de comunicação. Para tal fim, 
os suportes teóricos da Sociolinguística Interacional e da Análise da Conversação 
subsidiarão nossas reflexões e análises, uma vez que estudam o significado em 
situações de interação. A Sociolinguística estuda a influência dos aspectos sociais 
nos diferentes modos de o indivíduo expressar sua fala, ou seja, é a fala 
correlacionada à sociedade. “O objeto da Sociolinguística é o estudo da língua falada, 
observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de 
uso” (ALKMIN; CAMACHO, 2002, p. 31). Serão abordados os conceitos dos processos 
de figuração em  Goffman (2009), onde os indivíduos se apresentam/ representam 
um diante dos outros, gerando também o conceito de papel social, que é quando um 
indivíduo desempenha o mesmo movimento para o mesmo público em diferentes 
ocasiões. Além da noção de preservação da face na comunicação (Goffman, 2009) 
considerando que face é a imagem pública construída, ou seja, a expressão social do 
eu individual, a interação pode pôr em risco a face. Para garantir o sucesso da interação 

frente os objetivos do enunciador há estratégias para ameaçar e proteger a face dos 
interlocutores. Ademais, será abordado o Princípio da Cooperação (Grice, 1967) 
princípio básico que rege a comunicação humana, ou seja, para que a comunicação 
ocorra de maneira adequada, é preciso que os interlocutores sejam cooperativos. 
Também serão tratadas as conexões entre a oralidade e escrita, considerando que o 
discurso eletrônico é um híbrido dessas duas modalidades. Partindo de uma visão 
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da linguagem como prática situada, que considera a linguagem como lugar de 
interação humana, considerando toda situação comunicativa e o contexto sócio 
histórico e ideológico, presume-se que o uso da linguagem vai além de apenas 
traduzir o pensamento ou transmitir informações, a linguagem é uma atividade, 
através dela é possível realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor. A partir dessas 

perspectivas teórico-metodológicas, essa pesquisa observa os efeitos do uso das 
marcas de oralidade na interação online, através da análise de blogs de viagem. O 
objetivo desse trabalho é observar como as marcas de oralidade estão presentes nas 
interações nas postagens do “Blog 360 meridianos”, e como uso dessas marcas 
podem causar efeito de intimidade e amizade, levando o leitor a cooperar através da 
ferramenta comentários. Os blogs de viagem se distanciaram muito daquela 
concepção inicial de blogs como diário íntimo descompromissado e virou algo que 
busca atrair cada vez mais leitores, que são potenciais consumidores de serviços 
disponíveis no site, como reserva de hotéis, compra de passagens, seguro de viagem, 
guia de viagem, moeda estrangeira, etc. Considerando esse contexto mercadológico 
dos blogs de viagem no Brasil atualmente, quanto maior o número de acessos, mais 
chances de ganhos financeiros, por isso existe a real necessidade de cada vez mais 
leitores interagindo - curtindo, comentando, seguindo e compartilhando. O 
resultado parcial dessa pesquisa mostra que o uso da linguagem é essencial para 
conseguir o efeito persuasivo e cooperativo desejado.  
 
Palavras-chave: Interação. Oralidade. Internet. Blog. 
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RESUMO: A variedade do português paulista ainda carece ser mais estudada 
(MENDES, 2011; OUSHIRO, 2015, 2016), principalmente no tocante à fala dos 
migrantes que também a constitui. Dos poucos estudos sobre os falares do 
português paulista que analisam o comportamento linguístico dos nordestinos em 
São Paulo, destacam-se os de Alves (1979), Mendes (2011), Fouquet (2013), Gomes 
da Silva (2014), Oushiro (2016) – além de outros que estudam a fala nativa e que 
tomam como base os corpora do GESOL – USP, Iboruna – UNESP e do Projeto 
Acomodação – UNICAMP. Todavia, nota-se que, algumas pesquisas generalizam a 
fala dos nordestinos em São Paulo com base na análise de poucas comunidades e, 
raras vezes, se reportam para as particularidades de cada uma delas, isto é, às vezes, 
não consideram que, como afirma Guy (2001, p. 35), dentro de uma região ou até de 
um mesmo estado, pode haver traços linguísticos que marcam diferentes grupos de 
indivíduos. Por essa razão, faz-se necessário, ao estudar a fala de migrantes, 
observar os aspectos linguísticos de cada comunidade à qual pertencem e perceber 
como eles se comportam durante o processo de contato. Há décadas, o estado de São 
Paulo é visto como um lugar que pode propiciar uma ascensão social àquelas 
pessoas que habitavam lugares menos favorecidos de trabalho ou melhores 
condições de vida, como outrora era caracterizada, por exemplo, a região Nordeste. 
Essa percepção atraiu pessoas de vários lugares do mundo e, principalmente, dos 
diferentes estados brasileiros, dentre os quais, destaca-se a Bahia que, segundo o 
IBGE (2000, p. 60), “é o maior fornecedor de migrantes” para aquele estado. Assim, 
a fim de contribuir com a descrição do português paulista, faz-se mister também 
observar a fala dos baianos em São Paulo, já que a presença dessa população nesse 
estado é marcante não só em termos absolutos, mas também em termos relativos, 
superior em número aos migrantes dos demais estados. Sobre o comportamento 
linguístico dos baianos em São Paulo, há um estudo de atitude realizado por Alves 
(1979), mas não há, até o presente momento, nenhum estudo de produção sobre o 
contato desses dialetos. Por conseguinte, levando-se em consideração que os 
dialetos de uma mesma língua mantêm contato entre si – como, por exemplo, o 
dialeto baiano e o paulista – parte-se da hipótese de que esses migrantes tenham 
internalizado ou se acomodado linguisticamente (baseado na teoria proposta por 
GILES et al. (1973)) às características vernaculares paulistas. A partir dessa 
hipótese, este trabalho investiga o grau de acomodação linguística resultante do 
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contato do dialeto baiano com o paulista, partindo da observação de três variáveis 
sociolinguísticas (a saber, duas fonético-fonológicas e uma morfossintática): as 
vogais médias pretônicas (p.ex., relógio), o /r/ em posição de coda (p.ex., porque) e a 
negação (p.ex., não gosto, não gosto não e gosto não), aspectos que diferem 
expressivamente os falares desses estados, com base nas pesquisas de Cardoso & 
Mota (2012), Carmo (2013), Callou et al. (1996), Oushiro & Mendes (2013), Rocha 
(2013). Para tanto, a fim de averiguar a acomodação dialetal por parte de baianos à 
fala paulista, faz-se uso do quadro teórico-metodológico variacionista proposto por 
Labov (2008 [1972]), a partir do qual são analisados estatisticamente os dados das 
variantes estudadas. De acordo com Labov (2008 [1972]), a variação e a mudança 
linguística acontecem de maneira ordenada e motivada por pressões internas e 
externas à língua. No estudo do contato linguístico, entretanto, é pertinente 
controlar não apenas variáveis sociais tradicionalmente analisadas (como sexo, 
faixa etária e nível de escolaridade), mas também outros fatores como a idade de 
migração; tempo de permanência; sentimento de pertencimento ao lugar de origem 
ou ao lugar onde mora (identidade); proveniência (capital ou interior); redes sociais 
(formais ou informais); procedência do entrevistador (baiano ou paulista); tópicos 
da entrevista (memórias da Bahia ou cotidiano em São Paulo). Um dos principais 
obstáculos deste estudo tem sido o de constituir as células sociais de forma 
simétrica, já que os migrantes baianos chegaram a São Paulo com propósitos 
específicos e com idades diversificadas, estão espalhados por diversos pontos do 
estado, desempenham diferentes papeis sociais e convivem com pessoas 
pertencentes a múltiplas redes sociais.  
 
Palavras-chave: Sociolinguística variacionista. Contato dialetal. Português paulista.          
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RESUMO: De acordo com os gramáticos tradicionais (BECHARA, 2009; CUNHA e 
CINTRA, 1985; ROCHA LIMA, 2003), o imperativo verbal da língua portuguesa é 
subdividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. No imperativo 
afirmativo, a segunda pessoa do singular (tu) e a segunda pessoa do plural (vós) são 
derivadas do presente do modo indicativo, suprimindo-se o “s” final – falas → fala 
(tu), falais → falai (vós) –, enquanto as terceiras pessoas do imperativo afirmativo 
(aí incluídas as formas você e o senhor) e as formas de imperativo negativo derivam 
do presente do subjuntivo – fale (você, o senhor), não fale (tu, você, o senhor). 
Entretanto, vê-se que a realidade linguística é diferente do que prega a gramática 
tradicional (GT), uma vez que os falantes do português brasileiro, em muitos 
momentos de fala, utilizam, em contexto de pronome você ou o senhor, o imperativo 
derivado do modo indicativo. As pesquisas de produção (SAMPAIO, 2001; 
EVANGELISTA, 2010; CARDOSO & SCHERRE 2011) apontam para o fato de que o 
imperativo na sua forma indicativa (pega/recebe/sai), associado ao pronome tu, é 
predominante na fala dos brasileiros, principalmente nas regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste, enquanto o uso do imperativo na sua forma subjuntiva 
(pegue/receba/saia), associado ao pronome você, aparece mais comumente na fala 
de brasileiros na região Nordeste, revelando que essa variável está diretamente 
ligada a questões geográficas. Sabe-se que a forma usada predominantemente pelos 
nordestinos (morfologia de subjuntivo) é a forma considerada “correta” nas 
gramáticas, mas parece haver certo preconceito contra formas “nordestinas”, o que 
dá indícios de que o que é considerado “correto e adequado” não se pauta somente 
pela gramática, mas pelos grupos que as utilizam. Nota-se que a variação traz 
significado social e esta afirmação tem sua essência na conexão entre falante e 
ouvinte na comunicação social, evidenciando que é necessária uma compreensão 
sociolinguística para se entender mais especificamente o que é o significado social e 
sua relevância para a linguagem (CAMPBELL-KIBLER, 2009). Esta compreensão 
sociolinguística deve ir além das descrições diretivas entre comportamento 
linguístico e fatores sociais, já que a variação linguística não é apenas reflexo dessas 
diferenças, mas também é usada pelos falantes para se posicionarem dentro do 
mundo social e reconstruí-lo (ECKERT, 2012). Assim, para melhor entender como 
se dão essas relações, neste trabalho investigam-se não apenas a produção, mas 
também percepções sobre as formas de expressão do modo imperativo, entre 
diferentes grupos de falantes e ouvintes dos estados de São Paulo e Bahia, a fim de 
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compreender como se configura a variação entre essas formas nessas comunidades; 
como também depreender quais são as percepções, na forma de significados sociais, 
das formas associadas ao indicativo e ao subjuntivo na expressão do modo 
imperativo por parte de diferentes grupos de ouvintes. Para investigação de 
produção, são analisados corpora especialmente coletados para esta pesquisa, a 
partir do método proposto por Cardoso (2009), uma vez que fenômenos 
morfossintáticos não são facilmente capturados em gravações convencionais. Já a 
análise de percepção se inspira nos experimentos aplicados por Oushiro (2015), 
bem como na pesquisa de Lambert et al. (1960), que desenvolveram a técnica de 
estímulos pareados, valiosa ferramenta metodológica quando se tem interesse em 
estudar a percepção dos falantes sobre determinadas variantes ou variedades 
linguísticas. O interesse na análise de percepção reside nos múltiplos significados 
sociais (ECKERT 2008, 2012) que vêm a se associar às diferentes formas de 
expressão do modo imperativo e que possivelmente não se restringem apenas a 
noções de “estigma/prestígio” e “erro/correção”. Assim, esta pesquisa contribui 
para mapeamento do uso do imperativo gramatical no Brasil através da análise de 
usos linguísticos, mas vai além da descrição de padrões de variação, uma vez que dá 
ênfase a um tópico subexplorado na sociolinguística: os testes de percepção e os 
significados sociais associados às formas variantes.   
 
Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista. Percepção da fala. Modo imperativo.  
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RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é descrever alguns aspectos da 
fonologia segmental do Mehináku, 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 Mehináku, e Utawana, dirigida pelo cacique Yahati Mehináku. 
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 Mehináku. Pela análise 
preliminar dos dados coletados da língua, foi possível identificar treze fonemas 
consonantais em Mehináku, 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 Mehináku, 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 Mehináku exige a configuração (C)V, onde 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/ 
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e as aproximantes /w, j/. O tepe /ɾ/ apenas ocorre no 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 nasalidade 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 Mehináku. Línguas Arawak. Fonologia.  
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RESUMO: Nesta comunicação, temos como objetivo apresentar as discussões iniciais 
concernentes à nossa proposta de investigação no doutorado que é um estudo do 
léxico Mehináku, língua pertencente à família Arawak. De acordo com o Instituto 
Socioambiental (ISA, 2006), os Mehináku habitam a área cultural conhecida como 
Alto Xingu e compõem um amplo complexo de povos que, embora compartilhem de 
muitas semelhanças, em especial em relação à língua e a cultura, são diferentes entre 
si. Estima-se, atualmente, que a língua Mehináku seja falada por aproximadamente 
250 pessoas. O povo Mehináku se encontra na região do rio Kurisevo, no Parque 
Indígena do Xingu, Mato Grosso, Brasil. Neste trabalho, pretendemos fazer um 
estudo lexical definido e organizado na forma: mehináku-português. As decisões que 
tocam à execução deste trabalho ainda são preliminares, contudo, acreditamos que 
o léxico será organizado em ordem alfabética e que informações que descrevem a 
estrutura da língua, bem como aquelas de cunho semântico e pragmático são 
relevantes e devem compor a apresentação dos lexemas listados. No Brasil, são 
poucas as pesquisas que tratam dos aspectos lexicográficos e lexicológicos das 
línguas indígenas e que resultam na produção de dicionários. Na literatura, podemos 
recorrer, para fins de referência, aos trabalhos de Weiss (1998), Alves (2004), Silva 
(2003) e Ferreira (2005). Trabalhos que se debruçam sobre um conjunto lexical não 
só contribuem para a documentação das línguas objetos dos estudos como para a 
promoção do uso das mesmas, além de agregarem ao estudo científico das línguas 
indígenas. O dicionário que pretendemos apresentar como resultado de nossa 
pesquisa poderá contribuir ainda para o ensino e aprendizagem dos Mehináku, uma 
vez que, a partir do conhecimento da estrutura dessa língua nos diferentes níveis da 
análise linguística que vêm sendo explorados, materiais didáticos podem ser 
desenvolvidos e trabalhados nas duas escolas da comunidade. Ademais, ressaltamos 
que os dicionários se constituem como importantes registros para estudos futuros, 
haja vista que, pela comparação do léxico trazidos por eles, é possível verificar 
asserções referentes às línguas relacionadas. Por fim, não deixamos de salientar que 
a língua Mehináku conta com pouquíssimos estudos, cuja autoria é de Corbera Mori 
(2008, 2009, 2011, 2012, 2015), e considerando o status de vulnerável atribuído 
pela UNESCO para a língua supracitada, vemos que pesquisas sobre ela representam 
um importante registro. Propor e desenvolver um dicionário de uma língua é algo 
bem complexo devido as diferentes maneiras que os povos compreendem o mundo 

                                                             
17 jackelinedocarmoferreira@gmail.com  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

93 
 

que os cercam, o que reflete diretamente na língua, posto que a relação entre língua 
e cultura deve ser necessariamente considerada na compilação de um trabalho 
lexical. Como afirma Zgusta (1971), a lexicografia é uma esfera muito difícil da 
análise linguística e uma destas dificuldades está em considerar variadas ciências 
do conhecimento humano, o que dá o caráter de multidisciplinar ao trabalho 
lexicográfico. Como aponta Ferreira (2005), mesmo categorias lexicais que parecem 
ser realidades físicas, como os períodos do dia “manhã, “tarde”, “noite” etc., por 
exemplo, são diferentemente organizadas e segmentadas nas línguas do mundo o 
que representa um obstáculo na aprendizagem de uma língua estrangeira e um dos 
principais problemas na elaboração de um dicionário bilíngue. O registro da língua 
na forma de um dicionário, contudo, é importante, uma vez que, como afirma 
Biderman (2006), este consiste em um depositário para a sociedade no que diz 
respeito a sua língua e cultura. Lara (1996), por sua vez, define o dicionário como 
uma materialização da “memória social da língua”, o que reforça a relevância de 
investigações desta natureza. Para a realização desta pesquisa, temos como 
metodologia, coletar dados linguísticos em campo. Para obtenção dos dados, nossa 
rotina de trabalho se baseia em entrevistas com os colaboradores, no uso de 
questionários previamente elaborados e pelos dados conseguidos nas situações 
reais de uso da língua. Somam-se à metodologia outras estratégias que são 
recomendadas na literatura linguística de trabalho de campo.       
 
Palavras-chave: Léxico. Línguas Indígenas. Língua Mehináku.  
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RESUMO: A análise e descrição de línguas indígenas é muito importante para a 
pesquisa científica, uma vez que esta é uma área pouco estudada. Tal necessidade 
de se aprofundar neste campo se faz ao passo que o número de línguas indígenas, 
grande parte ainda não descrita e catalogada, diminui drasticamente. Conforme 
Aryon Rodrigues (1993): o número que antes se aproximava de 1200, hoje se reduz 
a cerca de 180. Tal fato, segundo o autor, é resultado direto do genocídio a qual 
foram submetidos esses povos durante o processo de colonização e que ainda 
perdura. Sob este aspecto, o Brasil necessita não apenas de mais estudos na área de 
descrição de línguas indígenas, mas também de estudos tipológicos desenvolvidos a 
partir do diálogo com outras teorias e com dados secundários. O presente trabalho, 
fruto de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento, propõe um levantamento 
da literatura sobre evidencialidade, buscando, dessa forma, afirmar que a língua 
Kadiwéu (pertencente à família Guaicuru) possui esse fenômeno gramaticalizado. 
Este trabalho justifica-se pelo fato de que o estudo da diversidade linguística é de 
elevada importância para as ciências humanas. Ao estudar as línguas do mundo, 
descrevendo-as e analisando-as, podemos classificá-las e estabelecer universais 
linguísticos. A existência de poucos trabalhos com línguas indígenas, principalmente 
no que se refere ao sistema de evidenciais, também justifica e fortalece a 
necessidade de execução deste trabalho, uma vez que a descrição desta categoria 
linguística permitirá a elaboração de generalizações e o estabelecimento de relações 
entre as línguas da família linguística Guaicuru. A língua portuguesa não possui um 
sistema de evidenciais gramaticalizado e por esse motivo expressa a evidencialidade 
por meio de estratégias como a predicação da sentença a um verbo que expresse o 
sentido utilizado para a obtenção da informação. Línguas indígenas, no entanto, 
possuem recursos de evidencialidade que não tem tradução exata em nossa língua. 
A definição dessa categoria gramatical ainda não é algo muito claro na literatura, 
uma vez que se trata de um tema recentemente abordado. Os autores que estudam 
essas ocorrências acabam por considerar uma definição de acordo com seus aportes 
teóricos, o que parece ser fundamental para uma análise bem-sucedida. Como um 
fenômeno que se pretende ser universal entre as línguas do mundo e que é marcado 
gramaticalmente em ao menos 25% delas, é de fundamental importância uma 
nomenclatura em comum para que possamos falar de fenômenos linguísticos 
semelhantes em línguas distantes geograficamente e geneticamente. Assumimos, 
também, que a melhor proposta de análise se encontra em Willet (1988), na qual 
temos o tipo de fonte de informação subdividida da seguinte forma: i. Direta e 
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atestada: são provenientes de fontes visuais, auditivas ou qualquer outra forma 
sensorial; ii. Indireta reportada: de segunda, terceira mão ou folclore; iii. Indireta 
inferencial: por evidências ou raciocínio. Para desenvolver essa pesquisa, utilizamos 
narrativas presentes no corpus online TychoBrahe, gravadas pela Prof. Dr. Maria 
Filomena Spatti Sandalo em diversas visitas feitas à comunidade. Nesta plataforma, 
trabalhamos elaborando a etiquetagem sintática e morfológica de cada palavra, bem 
como a organização das sentenças conforme os áudios provenientes das coletas. 
Kadiwéu se mostra de maneira bastante complexa devido o caráter polissintético da 
língua, nesta assumimos one como marca do sistema evidencial reportado folclore, 
uma vez que o corpus do qual a sentença foi retirada é composto pelo gênero 
literário conto. Temos seu correspondente negativo em aona quando trata-se de um 
passado recente ou distante, e atone quando a oração está situada no tempo futuro. 
Quando a proposição possui em seu conteúdo uma palavra condicional, temos a 
presença do evidencial noGone. Enquadrar essas palavras nas categorias de tipo de 
fonte de informação, proposta por Willet (1988), depende do contexto em que ela 
ocorre. Podemos encontrar a palavra one ocorrendo como evidencial reportado 
folclore, como já dito anteriormente, mas também como indireta inferencial por 
evidências em trechos em que a confirmação da proposição é feita por meio de 
evidências físicas observadas pelo narrador. Ou seja, além de ser uma categoria 
densa conceitualmente, ela também ocorre de maneira bastante flutuante dentro da 
língua que aqui propomos estudar.  
 
Palavras-chave: Evidencial. Kadiwéu. Línguas Indígenas.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo os termos relacionados às 
partes do corpo nas línguas ameríndias. Muitas línguas indígenas foram extintas por 
conta do etnocentrismo linguístico e consequentemente suas tradições também 
foram apagadas ou sofreram perdas. É evidente que perdas linguísticas não 
dependem de um único fator, podendo estar relacionados, por exemplo, a fatores 
externos, sociais e políticos. Então, um estudo tipológico relacionado aos termos de 
partes do corpo em línguas ameríndias tem grande contribuição na perpetuação 
e/ou manutenção dessas línguas naturais, auxiliando na compreensão da natureza 
da linguagem humana, fenômeno caracterizado pela diversidade, manifestado em 
cada língua de forma particular e única (SEKI, 2000). Por muito tempo, pesquisas 
relacionadas aos termos de partes do corpo dependeram de dicionários, inventários 
e gramáticas – as denominadas fontes secundárias - e a consequência disso é a falta 
de clareza ou detalhes para a compreensão e estudo da semântica das línguas, 
especialmente as naturais. A Etnolinguística, área da linguística ao qual esse 
trabalho pertence, utiliza-se da tipologia para obter as descrições de suas 
características estruturais de forma que torna possível distinguir as línguas entre si; 
ou seja, a etnolinguística investiga a junção e influência entre língua e cultura, a 
partir do contexto em que é produzida. (LIMA BARRETO, 2010). Nesse trabalho 
estamos analisando cerca de 70 línguas ameríndias, o enfoque dado é de cunho 
funcional e os componentes analisados não são separados exclusivamente, pois 
além dos aspectos morfossintáticos (aspectos formais), entram também os fatores 
pragmáticos discursivos e fatores semânticos. Ou seja, os termos de partes do corpo 
vão além de seu significado principal, pois há extensão do significado para 
expressões metafóricas, não sendo possível fazer uma análise dos aspectos 
semânticos sem levarmos em consideração os aspectos formais e o contexto 
extralinguístico. O corpo humano é um físico universal e em todas as línguas existem 
termos referentes às suas partes, sendo esse domínio do corpo importante para a 
tipologia semântica. Como um meio universal, o corpo humano é um recurso rico 
para explorar questões fundamentais sobre a natureza da categorização (ENFIELD, 
MAJID e STADEN, 2006). O objetivo deste trabalho é obter informações relevantes 
para o estudo dos termos de partes do corpo em línguas ameríndias, colaborando, 
assim, para o estudo histórico dessas línguas e reforçando a importância do 
patrimônio linguístico do continente americano. Além disso, baseado no corpus 
coletado, estamos verificando: (i) se o conjunto dos termos relacionados às partes 
do corpo constituem um sistema estruturado, (ii) se existe uma maneira universal 
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consistente de categorizar o corpo, e (iii) de que forma são segmentadas as partes 
do corpo, baseando-se na linguagem convencional. Como metodologia, temos como 
foco principal as descrições já realizadas em outras produções científicas. Em alguns 
casos específicos estamos fazendo análises intralinguísticas a fim de aprofundar o 
estudo das questões referentes às partes do corpo. Quando nos referimos às 
emoções, a princípio, associamos com fenômenos psicossomáticos e “sensíveis”. 
Como conhecimento científico, a linguagem reconhece a dimensão da experiência 
emocional relativas ao corpo. As emoções são muitas vezes descritas e nomeadas 
por imagens e figuras discursivas envolvendo a ideia de que esses estados e eventos 
estão localizados ou são produzidos em certas partes e órgãos do corpo, assim, o 
estudo da expressão linguística das emoções geralmente envolve análise 
polissêmica de termos que designam partes do corpo em uma determinada língua. 
Com base nos dados linguísticos que estamos analisando, além da categorização dos 
aspectos morfossintáticos, pudemos notar que os termos de partes do corpo podem 
ser usados para denominar e expressar emoções e os mais diversos estados e 
qualidades "da alma", como se fossem alterações ou atividades do tipo físico, e que 
poderiam afetar os componentes anímicos das pessoas. Esse mecanismo de 
associação entre partes do corpo e sentimentos ocorre em muitas línguas, e a relação 
entre eles é própria de cada uma delas, portanto, esse tipo de análise também é 
relevante para o estudo dos termos de partes do corpo em línguas ameríndias e, 
assim, colaborar para o estudo histórico das mesmas. Também observamos que 
pode acontecer de, em uma mesma língua, haver divergência sobre termos 
referentes à determinada parte do corpo, não sobre o conceito decodificado na 
palavra, mas sobre qual parte corresponde exatamente essa descrição. 
Palavras-chave: Tipologia Linguística. Semântica. Línguas Indígenas. Partes do 
Corpo.   
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise preliminar sobre o 
emprego de vírgula antes de oração completiva verbal e de verbo com ênclise ou 
próclise precedida por oração dependente ou sujeito, em construções de tipo V1, em 
orações matrizes e encaixadas. Para o corpus são utilizados textos de autores 
portugueses nascidos entre os séculos XVI e XIX. Com isso, pretende-se 
compreender melhor o funcionamento do sistema de pontuação e qual era o papel 
da prosódia no uso da pontuação, bem como a periodização da mudança do sistema 
de pontuação na passagem do português clássico ao português europeu moderno. A 
respeito do uso de vírgula antes de oração completiva, os resultados obtidos 
confirmam a análise de Yano (2013) de que a vírgula, no período clássico, possuía 
também a função de delimitar e introduzir relatos e citações, além de marcar uma 
ênfase sobre o verbo, que modaliza o relato e a interação entre os participantes do 
discurso e o relato propriamente dito (cf. DUARTE, 1999). Além disso, apesar de 
haver um aumento na porcentagem de ocorrências com vírgula nos textos do século 
XVIII, em relação aos dos séculos XVI e XVII, a maior incidência de casos sem vírgula 
no texto de Oliveira (1702) sugere que a mudança no emprego de vírgula estava em 
vias de ocorrer já no início do século XVIII. Assim, no português clássico parece que 
predominavam as funções prosódica e discursiva, que serviam para marcar as 
pausas da fala na escrita, com a prática da leitura em voz alta, e auxiliar na 
organização textual, marcando relações de sentido e enfatizando elementos no texto 
(cf. SONCIN, 2014; ROSA, 2016). Já no século XVIII, a função sintática passou a ser 
mais predominante, com a perda da prática da leitura em voz alta e o fato de os 
autores terem passado a dar maior atenção à relação de complementaridade entre 
verbo e argumento, preferindo não separar os dois, afora quando há um sintagma 
interpolado de natureza parentética, que forma um sintagma entoacional 
independente, marcando a presença das fronteiras entoacionais entre o verbo e a 
oração completiva (cf. NESPOR & VOGEL, 2007). E a respeito do emprego de vírgula 
no segundo tipo de construção, antes de verbos com ênclise ou próclise, precedidos 
por oração dependente ou sujeito, parte-se dos estudos de GALVES, BRITTO & 
PAIXÃO DE SOUSA (2005) e GALVES & KROCH (2016), nos quais os autores 
mostram que, nos séculos XVI e XVII, a sintaxe do português era sensível à prosódia. 
Com isso, tendo em vista que a vírgula estava também relacionada à prosódia nesse 
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período, espera-se que haja uma correlação entre o uso ou não de vírgula e a sintaxe, 
isto é, a posição do pronome clítico e/ou o comprimento do sintagma pré-verbal, 
sujeito ou oração dependente. Desse modo, na escrita do português clássico seria 
esperada a colocação da vírgula antes de ênclise para marcar a fronteira entoacional 
entre o sintagma pré-verbal e o verbo, mas antes de próclise, não, pois o sintagma 
pré-verbal e o verbo estão contidos no mesmo contorno entoacional. Já no 
português europeu moderno, presume-se que haja a perda dessa correlação, dado 
que o sintagma pré-verbal passa a estar no mesmo contorno entoacional do verbo 
com o clítico enclítico. Por isso, não haveria mais uma correlação entre um 
determinado tipo de colocação clítica e a presença ou ausência da vírgula. Porém, os 
resultados obtidos não mostraram uma correlação clara entre a posição do pronome 
clítico, enclítico ou proclítico, ou o comprimento do sujeito ou da oração pré-verbal 
e o emprego ou não de vírgula, com uma maior incidência de ocorrências com 
vírgula nos séculos XVIII e XIX entre sujeito ou oração e ênclise. Isso levou a se 
pensar que a vírgula marca também uma ênfase sobre o sintagma pré-verbal, para 
chamar a atenção do leitor/ouvinte para uma pessoa ou um objeto determinado, ou 
para auxiliar na construção do quadro discursivo em que se insere o enunciado da 
sentença (cf. DUARTE, 1999; SONCIN, 2014). Assim, tais resultados indicam que 
houve uma mudança no emprego de vírgula a partir do início do século XVIII, na 
passagem do português clássico ao português europeu moderno. Porém, quanto ao 
sistema de pontuação, parece haver uma distinção a depender da posição do 
sintagma em relação ao verbo. Ou seja, na periferia direita do verbo (antes de oração 
completiva) a função sintática passou a ser mais predominante em relação às 
funções prosódica e discursiva, pois há uma relação gramatical mais forte entre 
verbo e argumento e, assim, os autores tendem a não marcar mais a vírgula, exceto 
na presença de uma expressão interpolada. Já na periferia esquerda do verbo 
(depois de oração dependente e sujeito) parece que as funções prosódica e 
discursiva ainda se fazem presentes, pois, nessa posição, a vírgula serviria mais para 
indicar o papel discursivo dos sintagmas pré-verbais na sentença. 
 
Palavras-chave: Vírgula. Sintaxe. Prosódia. Discurso. Português. 
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RESUMO: O português brasileiro (PB) apresenta, em sua estrutura gramatical, 
propriedades linguísticas que o particularizam no conjunto das línguas românicas, 
notadamente, com relação à gramática do português europeu (PE). A divergência do 
PB frente ao PE tem sido amplamente estudada em termos diacrônicos e também 
em termos sincrônicos, validando a emergência de uma gramática resultante de 
processos específicos que podem estar relacionados à aquisição de língua em 
condições adversas de aprendizado, envolvendo o contato entre adultos falantes de 
línguas tipologicamente diferenciadas, a saber, a língua portuguesa (LP) e as línguas 
do grupo banto (LB). Dada a complexa história da constituição do PB, reconhece-se, 
como resultado dos processos de transmissão linguística irregular (cf. BAXTER, 
1991, 1995; LUCCHESI & BAXTER, 2009) e da posterior reconfiguração das versões 
resultantes desses processos, estruturas que definem a polarização linguística do 
Brasil (cf. LUCCHESI, 2001): em um polo, o português culto brasileiro, disseminado 
a partir da ação contígua do PE, sobretudo nas classes sociais mais altas; e em outro 
polo, o português denominado popular, falado e difundido em território brasileiro 
pelas classes dotadas de menos prestígio na sociedade, sobretudo, pelos africanos e 
afrodescendentes (cf. MATTOS E SILVA, 2001). Callou, Barbosa e Lopes (2006) 
salientam que, consoante a realidade linguística do Brasil, não se pode definir o PB 
a partir de uma simples dicotomia (culto – popular); antes, deve-se considerar a 
grade de variações existente no entremeio desses polos, um continuum que 
apresenta estágios que refletem a participação, em maior ou menor grau, da LP e 
das LB. Reconhecendo a não uniformidade do PB, mas a distinção dos vários matizes 
resultantes da aquisição de língua materna (L1) e de segunda língua (L2) e dos 
efeitos graduais do contato linguístico, ao longo do tempo e do espaço, associados 
aos processos que delinearam o panorama socioeconômico, político e demográfico 
do país (cf. BONVINI, 2008; ALENCASTRO, 2000; MATTOS E SILVA, 1981, 2001, 
2002, 2004; MATTOSO, 1992; MUSSA, 1996), são apresentados resultados parciais 
de pesquisa, a qual tenta entrecruzar a análise da dinâmica de propriedades 
morfossintáticas, desenvolvida à luz da Gramática Gerativa (cf. CHOMSKY, 1981 e 
posteriores), especificamente, da Teoria de Parâmetros, com os eixos diacrônico, 
diatópico e o nível de escolaridade do indivíduo, e responder como, em termos 
formais, a caracterização da natureza dos dialetos do PB pode contribuir para a 
compreensão da sua singularidade. Para tanto, visando a delinear um panorama 
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estrutural das variedades dialetais do PB, a partir da investigação de propriedades 
morfossintáticas, são tomados, para análise, dois corpora de trabalho: um corpus 
base, composto por 91 missivas escritas por brasileiros nascidos entre os séculos 
XIX e XX (cf. SANTIAGO, 2012) e um corpus composto por 555 cartas escritas por 
remetentes nascidos entre os séculos XVIII e XIX (cf. CARNEIRO, 2005), retirados do 
Corpus Histórico do Português Tycho Brahe. Os critérios estabelecidos, então, 
associam-se à verificação e análise da dinâmica de propriedades morfossintáticas 
nos corpora selecionados, a saber: o uso da estrutura ni em alternância ao uso da 
preposição em, por exemplo: ‘eu votei ni Pedro na última eleição’; a instabilidade no 
uso das formas tu/você no paradigma pronominal, por exemplo: ‘só se você deixar 
eu te maquiar’; o uso do lhe como acusativo de 2ª pessoa, por exemplo: ‘preciso 
saber quando eu vou poder lhe ver’; construções com objeto duplo, por exemplo: 
‘minha mãe deu João um livro’; e redobro de clíticos, por exemplo: ‘ele me escreveu 
pra mim’. Nesta comunicação, pretende-se, portanto, apresentar e discutir os 
resultados até então alcançados em direção à configuração de um panorama a partir 
do qual seja possível visualizar a morfossintaxe dos dialetos do PB, relacionada aos 
eixos diacrônico, diatópico e ao nível de escolaridade dos missivistas. O quadro geral 
que se propõe delinear a partir de uma abordagem mais dialetal, em termos 
paramétricos, apresentará uma proposta de gradação dialetal do PB, ao tempo em 
que coloca à disposição informações linguísticas que permitem identificar tanto o 
grau de aproximação/divergência das gramáticas analisadas com relação à 
gramática do PE, quanto poderá esboçar, a partir da morfossintaxe, uma escala 
passível de investigações acerca das proximidades com as gramáticas de variedades 
africanas do português (tópico também analisado no âmbito da pesquisa em 
andamento). 
 
Palavras-chave: Cartas pessoais. Morfossintaxe. Português brasileiro. 
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RESUMO: Buscando contribuir com a pesquisa das traduções dos clássicos greco-
romanos e com a recepção desses textos em língua portuguesa, o presente trabalho 
propõe-se a estudar 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, de Petrônio (1985), 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. Como 
apoio metodológico para a análise comparativa incluímos nesta etapa do trabalho a 
comparação com outras traduções da obra em língua portuguesa, neste caso as 
traduções acadêmicas mais atuais: de Sandra Braga Bianchet (2004) e de Cláudio 
Aquati (2008). Neste momento da pesquisa nos deteremos ao estudo da paródia 
presente no Satyricon. Pretendendo fazer uma leitura que indique a releitura dos 
grandes cânones da literatura latina feita por Petrônio, dessa forma, objetivamos 
perceber como Leminski traduziu as paródias presentes na obra e de que forma essa 
tradução se relaciona com a leitura do próprio autor latino. Muitos estudiosos da 
obra petroniana debruçaram-se sobre a temática da paródia presente no Satyricon. 
Apresentaremos algumas concepções de autores que estudaram essa temática e 
então destacaremos como a técnica da paródia pode nos revelar a leitura que 
Petrônio efetua de seus cânones e contemporâneos na literatura latina. A partir 
desse estudo pretendemos aprofundar a análise da tradução realizada por Paulo 
Leminski, ao constatar a forma como o tradutor repassa ou relê em língua 
portuguesa as paródias instauradas na obra petroniana. Os autores que servirão 
como base teórica serão: Sullivan, The Satyricon of Petronius: A Literary Study 
(1968); Gian B. Conte, The hidden author: an interpretation of Petronius’ Satyricon 
(1997); Paulo Sérgio Ferreira, Os elementos paródicos no Satyricon de Petrónio e o 
seu significado (2000) e Marcos Carmignani, El Satyricon de Petronio: Tradicion 
literária e intertextualidade (2011). Segundo Carmignani (2011, p.249), na obra 
petroniana há uma clara mostra de que seu autor sente uma profunda nostalgia 
pelos anos dourados da literatura latina, porém está permanentemente desafiando 
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essa tradição literária. Para ele, é nesse sentido que a intertextualidade se situa 
como uma ferramenta fundamental ao aparato técnico de Petrônio, já que permite a 
ele vincular-se com a literatura anterior de duas formas: “por un lado, las constantes 
alusiones dejan en claro su dominio cultural y su formación literaria; por el outro, 
ese dominio técnico es la sólida base que le permite desafiar los límites establecidos 
justamente por esa misma tradicíon, desafio que lo muestra como un innovador hijo 
de su cultura y tradicíon” (CARMIGNANI, 2011, p.249). Segundo Ferreira (2000, 
p.51), as referências à epopeia no Satyricon refletem sobretudo a angústia que 
Petrônio sente quando compara a decadência da sua época com a grandeza do 
passado, porém nunca colocando à prova o valor das obras de autores como Homero 
e Virgílio. Nesta etapa destacaremos alguns exemplos de trechos em que Petrônio 
faz referência às obras épicas e líricas de tradição latina. Pretendemos, assim, 
destacar as alusões indicadas por Petrônio e analisar como elas foram reelaboradas 
nas traduções para a língua portuguesa, com ênfase na tradução de Paulo Leminski, 
sempre em comparação com as demais traduções. Iremos perceber, em um primeiro 
momento, que a tradução de Leminski difere das demais, tanto pela linguagem 
quanto pela transposição de sentidos. Essa diferença é expressa principalmente pelo 
objetivo específico do “projeto tradutório” leminskiano e do público-alvo que ele 
pretendia atingir.  
 
Palavras-chave: Paulo Leminski. Petrônio. Satyricon. Paródia. Recepção da 
Literatura Greco-romana. 
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RESUMO: Em 8 d.C. o poeta Ovídio (43 a.C. – 17 ou 18 d.C.) recebeu de Augusto a 
condenação que o obrigaria a passar o resto de seus dias no desterro. Ele, outrora 
reconhecido pela composição de elegias amorosas e pelo épico Metamorfoses, deixa 
Roma rumo aos confins do mundo. Desde então, segundo Nagle (1980), o poeta 
passa a compor elegias de caráter intimista, cuja matéria central deixa de ser o amor 
e passa a ser o sofrimento vivido em Tomos. Acostumado com a vida em e com uma 
audiência devota, o poeta expressa, nos versos do exílio, a infelicidade de estar 
distante da capital do Império, sem a presença de sua família, seus amigos e, 
principalmente, do público que o prestigiava. A obra produzida no desterro, 
segundo Nagle (1980), era interpretada, por parte da crítica, como uma espécie de 
arquivo da vida de Ovídio e, por isso, os versos eram considerados confissões do 
poeta. Nesse sentido, ela também aponta que foi somente na década de 60 que 
começaram a ganhar espaço estudos que ressaltavam o caráter poético de Tristes e 
Pônticas, mas, ainda assim, há aqueles que discutem e divergem tanto quanto à 
veracidade do exílio de Ovídio, tanto quanto à sua causa. Como dissemos, alguns 
críticos interpretam os Tristes e as Pônticas como uma narração direta dos 
infortúnios vividos por Nasão, como se os versos por ele cantados fossem uma 
autobiografia, um documento. Para nós, o que sempre chamou atenção não foram as 
discussões quanto à ocorrência ou não do desterro enquanto fato histórico, e sim a 
sua existência como matéria poética. Nesse sentido, a presença marcante da 
autobiografia em Tristes e Pônticas, é, para nós, como sugerem Holzberg (2006) e 
Möller (2015), não um diário do poeta, mas, sim, um elemento poético responsável 
por conferir verossimilhança às palavras da persona. Ao enxergarmos a obra do 
exílio como poesia, vimos que são muitos os recursos utilizados por Nasão para 
construir a persona do poeta relegatus, por exemplo a imagem de decadência poética 
forjada pelo poeta e, um dos efeitos de sentido que surgem de tal imagem é o de que, 
no exílio, Ovídio não compõe como antes e os versos lá compostos, por serem fruto 
de um contexto hostil à composição poética e repleto de perturbações, não possuem 
a mesma qualidade daqueles que foram escritos em seus verdes anos. Notamos 
ainda que, nos versos de Tristes e Pônticas, o poeta relegatus alude à sua carreira 
poética anterior ao exílio, como é o caso das alusões feitas à Arte de Amar e rejeita o 
título de praeceptor amoris que possuiu no passado.  Ao ser condenado ao desterro, 
Ovídio tem sua carreira que era até o momento, bastante profícua, interrompida. A 
interrupção causada pela sentença de Augusto influencia diretamente a produção 
de Nasão que, antes de ser condenado, compunha os Fastos e polia os volumes das 
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Metamorfoses. No entanto, como a drástica mudança de contexto, Ovídio sinaliza ao 
leitor que sua poesia também deveria mudar e passa a compor versos que refletem 
sua condição de exilado. Em Tomos, o desterrado é obrigado a lidar com interrupção 
de sua carreira, mas, isso não o impede de discuti-la em seus versos. Assim, ele passa 
a refletir acerca de sua carreira poética aludindo às obras anteriores, e, ao fazê-lo, 
traz aos versos o contexto de sua produção anterior, mas, que, na situação atual, não 
pode ser o mesmo. Por isso, nesta apresentação, analisaremos a autotextualidade, 
na esteira de Vasconcellos (2001), em Tristes e Pônticas e mostraremos como o 
poeta exilado reflete acerca de sua carreira e como, ao fazê-lo, alude às suas próprias 
obras. Para tanto, nortearemos as análises pela teoria intertextual de Conte (1941) 
e Barchiesi (1997), e apresentaremos ecos textuais concretos da presença de obras 
anteriores ao exílio nas obras compostas em Tomos.   
 
Palavras-chave: Estudos Clássicos. Elegia. Ovídio. Exílio. Autotextualidade. 
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RESUMO: Abordaremos neste trabalho as fontes utilizadas por Boécio, autor 
romano do período tardio (sécs. V e VI d.C.), na composição da obra De institutione 
musica. O conjunto é dividido em cinco livros que trazem uma espécie de compilação 
de teóricos gregos da música antiga comparados entre si e discutidos do ponto de 
vista do próprio autor. Sua obra se insere no contexto de recente queda do Império 
Romano (século V d.C.) e dominação de seu território por povos bárbaros, Boécio se 
destaca como membro da antiga aristocracia romana ligada ao Senado e a 
personalidades de peso no contexto político do Lácio. Isso chamou a atenção de 
Teodorico, rei dos ostrogodos, que decidiu trazer para mais perto a classe senatorial, 
possivelmente a fim de facilitar a administração das novas terras conquistadas. Tal 
situação favoreceu a produção literária de Boécio que não só traduziu boa parte das 
obras filosóficas de Platão e Aristóteles, como também escreveu tratados teológicos, 
a exemplo da Opuscula Sacra, e ainda um pequeno, porém importantíssimo tratado 
filosófico chamado Consolação da Filosofia, no qual, Boécio preso, acusado de 
traição, à espera da morte certa, em 524 d.C., conversa com a personificação da 
Filosofia. Neste diálogo é possível perceber várias referências à Antiguidade que 
podem suscitar uma reflexão acerca de qual seria o olhar de Boécio sobre a 
sociedade na qual estava envolvido. Perguntas acerca de um possível senso de 
missão para com os bárbaros permeiam a curiosidade de alguns estudiosos do 
século XX, tais como Luiz Jean Lauand (2014, p.9), Kresteff (1999), Gibson (2010, 
p.43), András Kárpáti (2010, p.6) e Schrade (2010, p.188). Portanto, nesse sentido, 
acreditamos ser de grande valia o estudo de uma obra menos conhecida de Boécio, 
qual seja, De institutione musica que, segundo Albrecht (1999) foi escrita em torno 
de 510 d.C. e teria sido concebida como parte do trivium medieval, talvez revelando, 
de alguma forma uma espécie de senso de missão, seja para com os bárbaros, como 
defende Lauand (2014), seja para consigo mesmo, ao tentar preservar o 
conhecimento da Antiguidade frente a um contexto tão agitado de mudanças. Ao nos 
debruçarmos sobre as cartas trocadas por Boécio com Cassiodoro, seu 
contemporâneo, e também autor de um tratado de música, podemos verificar 
menções à importância da tarefa de tradução e difusão dos conceitos musicais, 
matemáticos e filosóficos engendrada por ambos, bem como a reflexão e escrita de 
suas obras originais sobre tais temas. Por meio dessas mesmas correspondências 
entre os dois pensadores, presentes na compilação de cartas de Cassiodoro, 
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denominada Variae, é possível iniciar as investigações acerca de como ocorreu a 
recepção da obra de Boécio em Cassiodoro. Há ainda uma discussão no cenário atual 
das pesquisas relacionadas ao De institutione musica sobre a interpretação dos cinco 
livros de Boécio como uma tradução de certos manuais de música de autores gregos, 
como seria o caso das Harmonias de Ptolomeu e da Introductio Harmonica de 
Nicômaco. Ao compararmos os cinco livros do De institutione musica às obras 
mencionadas acima, não encontramos, no entanto, evidências de uma tradução, 
como defendem, por exemplo, Pazzani e Chadwick (apud KÁRPÁTI, 2010), mas sim 
uma composição original, que traz inclusive a citação de autores romanos, como um 
certo Albino. Utilizaremos especificamente no presente trabalho algumas 
comparações de excertos com o livro 1 do De institutione musica, e apontaremos 
algumas das passagens nas quais percebe-se de maneira mais evidente a presença 
de autores gregos, tanto na área da teoria musical, como da filosofia a fim de 
traçarmos o caminho que Boécio segue para definir sua concepção de música 
atrelada não só à questão técnica e de execução de instrumentos, mas também 
relacionada à moral, passando até mesmo pelo poder da música sobre o estado físico 
e mental dos indivíduos. O livro de Boécio não corresponde, nem em forma nem na 
ordem dos assuntos às obras de onde Pazzani e Chadwick afirmam ter Boécio 
copiado seu conteúdo. Sendo assim, mostraremos alguns desses tópicos e os 
compararemos, tentando provar que, na verdade, o De institutione musica se trata 
de uma compilação, forma mais comumente adotada pelos intelectuais do início da 
Idade Média, tal como atesta, por exemplo, Le Goff (1989). Por fim, após a 
apresentação de tais dados, acreditamos ser possível um melhor entendimento do 
De institutione musica no contexto tardo-medieval e sua importância como elo entre 
os conhecimentos musicais produzidos pelos gregos e a visão que a Idade Média 
herdará, via Boécio, de tais conceitos. 
 
Palavras chave: Antiguidade Clássica. Música Romana. Intertextualidade. Música 
Medieval.    
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RESUMO: No presente trabalho, vamos analisar a questão da religiosidade nas 
comédias Aululária (Aulularia) de Tito Mácio Plauto e O santo e a porca de Ariano 
Suassuna – esta, como é sabido, é designada pelo próprio dramaturgo paraibano 
como “uma imitação Nordestina de Plauto” (Suassuna, 1974, p.1). O santo e a porca 
é, mais precisamente, uma adaptação livre da peça Aululária para o ambiente do 
Nordeste brasileiro. Uma vez que, conforme acima afirmamos, temos uma peça 
declaradamente baseada no texto do comediógrafo romano, há diversas pesquisas 
acerca dos pontos de aproximação entre tais comédias. A maioria delas, inclusive, 
tende a tratar das mesmas questões: a avareza dos velhos protagonistas, as cenas 
idênticas ou, no caso dos personagens, a proximidade sonora dos nomes e seus 
significados (sobre o último ponto: Boldrini, 1985, p.253-54; Guapiussu, 1985, p.23; 
López, 1996, p. 294-95). Ao que saibamos, porém, não há pesquisas que se debrucem 
sobre a questão das divindades, que, contudo, têm um papel bastante relevante nas 
tramas em questão. Um dos aspectos relacionados à presença de seres divinos nas 
peças em apreço é sua relação com o matrimônio – isto é, a um dos temas centrais, 
tanto da matriz plautina, quanto da adaptação suassuniana. No caso da Aululária, 
temos logo na abertura da comédia, o deus romano Lar como declamador do 
prólogo. Ele, após nos informar que habita a lareira de Euclião há várias gerações, 
passa, então, a relatar sua história de sofrimento e descaso, legado não apenas por 
parte dos antepassados, mas também do atual morador da casa. Estes são descritos 
como extremamente avarentos e pouco dados a oferendas para a divindade. 
Também no prólogo ficamos sabendo que o referido deus está ali para manipular o 
destino dos personagens de modo a proporcionar à sua única devota, Fedra (a filha 
de Euclião), uma possibilidade de se casar com o jovem que a engravidou durante 
os festivais em homenagem à deusa Ceres (os Cerealia). Após o prólogo, no decorrer 
da peça, ainda que não apareça em nenhuma outra cena, e ainda que por meio de 
muitos quiproquós, assistimos àquilo que a divindade da lareira vaticinou no 
prólogo. Embora o final da peça não tenha chegado aos tempos modernos (uma vez 
que o manuscrito está corrompido precisamente nessa parte de Aululária), é 
plausível pensar que (conforme a reconstrução feita por filólogo do século XV e 
publicada em edições modernas), depois de muita confusão envolvendo 
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principalmente o velho Euclião e seu vizinho rico, o velho Megadoro, Fedra se case 
com aquele que a desonrou. Apesar das modificações introduzidas pelo dramaturgo 
brasileiro, inclusive daquelas necessárias para recontar a história no ambiente 
nordestino, a importância do elemento religioso é não apenas mantida como 
também, a nosso ver, ampliada. Em O santo e a porca, não há a atuação da divindade 
de modo tão direto, apesar de sua importância ser anunciada já no título da obra 
moderna. Diferentemente do que ocorre com o deus Lar, Santo Antônio nos é 
apresentado na forma de uma tácita estátua, colocada por Euricão (o personagem 
equivalente ao avarento), sobre uma porca de madeira recheada de dinheiro para 
protegê-la. Além de manter uma correspondência com o Lar familiaris romano, a 
utilização de uma estátua do referido santo serve para dar à narrativa uma 
verossimilhança adequada ao que Suassuna manifesta adotar, já que o dramaturgo 
nordestino se diz “um realista” (Suassuna 2005, p. 6).  A escolha de Santo Antônio é 
bastante acertada, por vários motivos.  Em primeiro lugar, conta o fato de que, no 
Nordeste, ele é um dos santos mais queridos e próximos de seus devotos.  Além disso, 
sua fama de casamenteiro já teria relevância nesse enredo que, em O santo e a porca, 
resulta em tantos casamentos. Ademais, também seu atributo de santo “achador” é 
também evocado a certo momento da peça. Com tais atributos, ainda que em forma 
de estátua, Santo Antonio se faz presente durante toda a trama e é invocado pela 
maioria dos personagens em momentos de desespero. Em nosso estudo, além da 
análise da presença das divindades mencionadas nas comédias em apreço, 
buscaremos ver também como a religiosidade se manifesta em outras peças dos 
referidos autores. Nossa hipótese é a de que um olhar sobre tal elemento nos será 
útil para delinear com mais precisão e de modo mais aprofundado as respectivas 
produções, bem como o modus faciendi dos referidos autores e seus contextos de 
criação.  
Palavras chave: Plauto. Suassuna. Religiosidade. Deus Lar. Santo Antônio. 
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RESUMO: O presente estudo apresenta uma apreciação do prólogo da comédia 
Andria ou “A garota de Ândros” (166 a.C.), peça legada pelo poeta romano Públio 
Terêncio (Publius Terentius, 185-159 a.C.). O trabalho compõe nossa pesquisa de 
Doutorado, dedicado ao estudo e análise dos prólogos das seis comédias do autor, 
que são, além de Andria (166 a.C.), Hecyra (165, 160 a.C.), Heautontimoroumenos 
(163 a. C.), Eunuchus (161 a.C.), Phormio (161 a.C.) e Adelphi (160 a.C.). Nosso 
interesse pelos prólogos terencianos surgiu a partir do estudo da comédia Hecyra (A 
sogra), durante o Mestrado. Nessa ocasião, Hecyra nos chamou atenção pela peculiar 
existência de dois prólogos, ambos narrando duas tentativas prévias de 
apresentação da comédia. Observando o modo como os prólogos narram as 
interrupções de tais encenações de Hecyra, propusemos uma interpretação que 
difere da leitura “literal” normalmente dedicada a tais passagens. Isso porque 
constatamos que ambos os prólogos não trazem pura informação referencial, 
factual, sobre o contexto do espetáculo, mas já fazem parte da ilusão dramática. 
Como resultado, ressaltamos no Mestrado, de um lado, uma maior integração entre 
os prólogos e a ação da peça Hecyra. De outro, observamos a necessidade de se rever 
as não poucas inferências feitas a partir dos prólogos terencianos ora quanto às 
condições teatrais da época (por exemplo, o estatuto do poeta, do espectador, do 
ator em Roma antiga), ora quanto a uma poética imanente inferível do texto 
terenciano. Neste sentido, ainda tomando Hecyra como ponto de partida, 
destacamos merecerá atenção a concepção de ineditismo ou “originalidade” do 
dramaturgo romano. No prólogo de Andria (“A moça de Ândria”), considerada 
(seguindo-se as didascálias) a primeira comédia de Terêncio que foi representada, 
o autor anuncia precisamente que não terá tempo para prólogos que exponham a 
ação da peça (And. 5). Tal declaração programática é justificada, conforme segue 
apontando o prologuista (And. 7), porque o poeta teria de se ocupar em responder 
às declarações de seus adversários contrárias à sua obra. Aqui, segundo o 
prologuista, a acusação a ser combatida é a de que Terêncio, ao adaptar peças gregas, 
teria misturado os enredos de duas comédias, Andria e Perinthia, ambas de autoria 
do poeta grego Menandro (342-291 a.C.). Segundo o mesmo prólogo terenciano, 
quem conhece uma das comédias, conhece também a outra (And. 13), de tanto que 
se parecem os enredos. Ora, se nosso poeta misturou (lit. “contaminou”, cf. 
contaminari, v. 16) dois enredos - é o que argumenta o prologuista – poetas romanos 
anteriores e prestigiados (a saber, Névio, Ênio e Plauto) também o fizeram (And. 
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18)... Além disso, Terêncio defende-se de modo paradoxal ao afirmar que prefere “o 
estilo descuidado” de seus antecessores (negligentia, And. 20) ao pedantismo cheio 
de cuidados (deligentia, And. 21) de seus rivais. Essas afirmações por muito tempo 
foram tomadas literalmente pela crítica literária moderna (cf. Shipp, 1970, p. 120). 
Em nossa análise do prólogo de Andria, de um lado, pretendemos observar mais de 
perto as figuras de linguagem e a retórica do texto, a fim de verificar se ele 
efetivamente está tão distante do enredo apresentado no restante da peça, ou seja, 
observaremos se é possível encontrar no restante do texto ecos de tais versos de 
Andria. Veremos, portanto, até que ponto se pode dar razão a Gowers (2004), 
segundo quem o prólogo de Andria não apenas pode também conter, nas 
entrelinhas, a base do enredo da peça em questão, como também oferecer uma 
chave para a leitura de cada um dos demais prólogos das comédias de Terêncio 
(Gowers 2004, p. 152). Além disso, buscamos, ainda, observar a imagem que o 
prólogo de Terêncio nos traz sobre as condições de produção do drama de sua 
época. Assim, pretendemos aprofundar nossas reflexões sobre tais momentos de 
transição entre o mundo dos espectadores e o mundo da ficção da peça. Para tanto, 
nosso intuito é evidenciar nos versos de tal prólogo tanto os aspectos poéticos e 
retóricos empregados em sua elaboração, bem como a função de sua metapoesia. Na 
esteira das pesquisas plautinas de Cardoso (2005, 2010, 2011), procuraremos 
demonstrar que, também em Terêncio, tal função influencia não apenas a 
interpretação de pontos-chave de cada uma das peças, como ainda a atual imagem 
da poesia terenciana e do teatro romano antigo como um todo. 

 
Palavras-chave: Comédia romana. Terêncio. Prólogos. Metalinguagem. Metapoesia. 
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RESUMO: Minha dissertação tem como objetivo, em primeiro lugar, apresentar um 
estudo introdutório a respeito dos conceitos de natura e ars, utilizados no Pro Archia 
(62 a.C.), de Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.), interpretando-os como núcleo da 
caracterização do autor sobre o poeta ideal na Roma Antiga. Em segundo lugar, 
pretendemos realizar um cotejo entre a figura do poeta, presente no Pro Archia, 
segundo nossa hipótese, e a do orador descrita no De Oratore, de modo a 
verificarmos qual a relevância das noções de natura e ars na construção da imagem 
de ambos em sua obra. Nossa proposta é, partindo de materiais produzidos por 
autores modernos que investigaram o uso de natura e ars na língua latina, selecionar 
aqueles textos que forneçam análises sobre os empregos e os contextos que se 
relacionam a esses vocábulos, de modo que possamos apresentar as noções por eles 
designadas e seu lugar dentro das formulações dos autores antigos. Em seguida, 
dedicaremos um capítulo à exposição e comentário sobre o emprego de natura e ars 
na obra de Cícero, para que possamos identificar com precisão a que noções se ligam 
esses conceitos, suas variações de sentido, bem como mensurar o seu valor na obra 
do autor, utilizando metodologia semelhante à do tópico anterior. Após isso, 
buscaremos propor um estudo do uso desses conceitos especificamente no Pro 
Archia e no De Oratore e do modo como eles podem ser relacionados à elaboração 
da educação do poeta, até então apenas hipotética, e do orador ideais nesses textos. 
Então, sustentaremos a interpretação desses conceitos não somente como válidos, 
mas como fundamentais para a construção do ideal de poeta e de orador para Cícero. 
Por fim, no capítulo de conclusão, procuraremos responder à questão: haveria ou 
não unidade nas concepções em estudo nos dois textos sobre a formação do poeta e 
do orador? Nosso propósito emerge da leitura do parágrafo 15 do Pro Archia, em 
que 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. 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. Entendemos que 
essa relação entre natureza e arte supostamente inerente à visão de Cícero sobre o 
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poeta pode também, mutatis mutandis, estar presente no ideal de orador defendido 
por Crasso no diálogo. Da mesma forma, fomos atraídos por De Oratore ao vermos 
Crasso defender que natureza e engenho conferem maior poder à oratória e que, na 
verdade, aos escritores de manuais de retórica não falta doutrina ou método 
oratórios (ratio et uia dicendi), mas talento (natura). Em seguida, o orador ainda 
acrescenta que não afirma que a arte não possa aperfeiçoar a alguns, bem como que 
o que é bom não possa se tornar melhor por meio da formação teórica (doctrina), e 
que o que não é muito bom possa ser corrigido, mas defende que há outros de tal 
forma hábeis e ornados com os dons da natureza (natura), que parecem ter, não 
nascido, mas sido moldados por alguma divindade. Cumpre dizer que Platão (Phae, 
269d), Horácio (Ad Pis., 409-415) e Quintiliano (Inst. Orat. I, Pro., XXVI), entre os 
antigos, e Causeret (1886, p.40), Lausberg (1975, pp.59-65) e Müller (2001, pp.325-
326), entre os mais recentes, estão de acordo que a ars não pode compensar uma 
deficiência natural de uma aptidão humana, o ingenium. Temos noção de que este 
trabalho encontra o obstáculo de que o Pro Archia não constitui um tratado a 
respeito do tema, porém, Cícero se permite, em dados momentos, tocar no 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 do autor 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. Ars. 
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RESUMO: Lucius Annaeus Seneca, o filósofo, foi o segundo filho de Sêneca, o rétor ou 
o velho, nascido em Córdova por volta de 4 a.C. e cuja morte data 65 d.C. Desde 
meados da Idade Média, Sêneca viria a sofrer um acentuado processo de 
popularização, seja pelas temáticas e preceitos morais de cunho estoico encontrados 
em seus textos ou por meio da voz dantesca, ao constar dentre aqueles considerados 
pelo autor italiano como os mais virtuosos espíritos pagãos no quarto canto da 
Divina Comédia. Assim, conforme afirma Sandbach (1989, pp. 149), através de sua 
permanência, não haveria autor estoico a exercer maior influência sobre a 
posteridade que Sêneca. Contudo, embora tenha havido a difusão de seus textos, 
dentre o vasto corpus senequiano, apenas algumas obras chegaram à atualidade. Em 
meio a essas encontram-se suas cento e vinte e quatro epístolas morais, seu trabalho 
mais notório e, por assim dizer, sua obra prima. Chegando à atualidade de modo 
independente e incompleto, as Epistulae Morales ad Lucilium, estão distribuídas em 
vinte livros e tratam-se de uma coletânea de teor, além de moralizante, também 
educativo e filosófico, que em muito surpreende não apenas pelo seu conteúdo, mas 
também pela forma como o mesmo é apresentado. Nas Epístolas Morais a Lucílio, 
Sêneca apresenta um estilo de escrita diferenciado pela somatória de diferentes 
fatores, dentre os quais se destacam: marcas e temáticas atribuídas à filosofia 
estoica, a função pedagógica dada aos textos e recursos aos quais são conferidas a 
compreensibilidade e clareza apresentada. Assim, a essa obra e ao estilo adotado 
pelo autor foram dedicados diversos estudos, redigidos por pesquisadores como 
Albrecht e Schmeling (1997), Citroni et al. (2006), Conte (1999), Gaillard e Martin 
(1990), Paratore (1987) e Sandbach (1989), que contribuem para a construção de 
sua vasta fortuna crítica. No entanto, trata-se de um estilo que não foi bem recebido 
por seus contemporâneos, uma vez que esse se distancia do modelo ideal, à época, 
inspirado na escrita ciceroniana e marcadamente rebuscado; e que continua não o 
sendo, uma vez que as opiniões divergentes que concernem o autor e seu estilo 
chegaram até a atualidade. Tendo isso em vista, em nossa dissertação, intentamos 
realizar uma análise intertextual e a discussão do estilo adotado por Sêneca para a 
redação de suas Epístolas Morais a Lucílio, considerando as particularidades de seu 
estilo, os diálogos estabelecidos entre os seus e outros textos e o que se compreende 
por seu estilo através das leituras intertextuais de sua obra. Esse trabalho estará 
sustentado pela leitura de oito epístolas selecionadas (I, II, XXXIV, LXXV, XCIV, XCV, 

                                                             
28 oliveira.isabellade@gmail.com (CAPES) 



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

117 
 

C e CXVIII), uma vez que, por conta de suas temáticas metalinguísticas, elas têm sido 
utilizadas para fomentar a discussão intertextual em Sêneca. Tal leitura contará 
tanto com o texto latino, como também com a sua tradução anotada, para o que 
tomaremos por base o texto latino apresentado por L. D. Reynolds (1965), a fim de 
que observemos o estilo senequiano em funcionamento. Ressaltamos que também 
serão cotejadas as traduções portuguesa de J. A. Segurado e Campos (in SENECA E 
CAMPOS, 2004), francesa de Henri Noblot (in PRÉCHAC E SENECA, 1995) e inglesa 
de Richard M. Gummere (in SENECA, 1917-1987). Nesta apresentação, fruto dos 
primeiros passos de nosso estudo, trazemos uma análise preliminar e a discussão 
do estilo senequiano, considerando o que se compreende como suas 
particularidades. Para esse fim, será considerado o seu estilo propriamente dito 
através da leitura detida de trechos das epístolas XXXIV, LXXV e C. Também serão 
discutidos os diálogos e comparações estabelecidos com o seu estilo e as divergentes 
opiniões quanto ao mesmo, para o que tomaremos por base os textos De Optimo 
Genere Oratorum, de Cícero, e Institutio Oratoria, de Quintiliano (10.1.126-131). 
Haverá uma breve apresentação ao conteúdo desses uma vez que, no primeiro, 
Cícero aborda questões estilísticas fazendo uso da metalinguagem, assim como o faz 
Sêneca em suas epístolas, que facilitarão a compreensão das aproximações e 
distanciamentos entre o estilo senequiano e aquele considerado ideal. Quanto ao 
segundo, o mesmo nos permitirá colocar em pauta a recepção do texto senequiano 
na própria Antiguidade Clássica. Além disso, para essa discussão, também 
consideraremos estudos já realizados acerca de seu estilo e de sua recepção, dentre 
os quais destacam-se Ingenium e philosophia nas Cartas a Lucílio (uma leitura da 
carta 75), de Renato Ambrósio (2003); Sêneca e o Cristianismo, de J. J. Pereira Melo 
(2007); Sulla Lingua e Lo Stile Di Seneca, de Michael von Albrecht (in PARRONI, 2000, 
pp. 227-247), e Los Recursos Literarios En La Obra En Prosa De Seneca, de Carmen 
Codoñer (in PARRONI, 2000, pp. 377-393).  
Palavras-chave: Estudos Clássicos. Sêneca. Epístolas Morais a Lucílio. Estilo.  
 
  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

118 
 

O vocabulário da uirtus em Tácito: retratos e condutas 
Danielle Chagas de Lima29 

Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos 

Prof. Dr. Breno B. Sebastiani (co-orientador) 
Estudos Clássicos 

Latim 
 

RESUMO: A uirtus, conceito basilar dos costumes morais romanos, é de complexa 
definição tanto em razão de sua variação semântica ao longo dos tempos, quanto pela 
diversidade de outros conceitos que nela se encerram. McDonnel (2006) explana 
diacronicamente os significados e emprego do termo desde a época de Plauto até o 
principado, apontando suas especificidades e multiplicidade de sentidos em vários 
autores latinos. No decorrer do tempo, ocorre uma alteração do campo semântico da 
uirtus que, se na época arcaica e republicana pertencia sobretudo à esfera militar, 
posteriormente assume também nuances ética e política, ora de modo definido, ora 
articulando tais campos; durante o império, segundo McDonnel (2006), tinham usos 
regulares o sentido ético e o militar, a depender do gênero literário em questão. Essa 
digressão em torno da uirtus é preâmbulo do objetivo desta pesquisa, que pretende 
investigar as nuances semânticas da uirtus nas obras de Tácito, observando as possíveis 
transformações ou apropriações de sentido do termo e vocabulário correlato na 
descrição de suas personagens, de modo a examinar como o historiador entende a 
manifestação da uirtus à época figurada em suas obras De Vita Agricolae, Historiae e 
Annales. Para tanto, temos nos debruçado não só sobre o vocábulo uirtus, -tis, mas 
também sobre o vocabulário correlato da uirtus, denotado por termos relacionados às 
virtudes cardinais tais como a moderatio, a prudentia, a sapientia, entre outros 
(HELLEGOUAR’CH, 1963; EARL, 1976; McDONNEL, 2006), observando como se 
apresentam na composição do retrato de personagens das obras de Tácito. Até o 
presente, notamos que na De Vita Agricolae, obra inaugural, Tácito lança mão do 
vocabulário das virtudes cardinais para descrever a uirtus do general Agrícola. A uirtus 
de Agrícola se manifesta especialmente por sua moderatio, conceito-chave da 
representação de uma conduta do homem militar que Tácito considera essencial para 
se sobreviver durante o império (FAVERSANI e JOLY, 2013). Com efeito, Agrícola dá 
prova de sua uirtus, alcançando a glória, sem afrontar príncipes como Nero e 
Domiciano. Tendo visto a biografia do general e seu retrato, a etapa atual da pesquisa 
enfoca personagens presentes nos Annales e nas Historiae, atentando para o uso do 
vocabulário da uirtus tanto no sentido militar, quanto político. No que se refere a essa 
esfera, investigaremos a descrição de representantes da classe senatorial quanto à 
prova de sua uirtus. Dentre as personagens em análise, citamos Trásea Peto, filósofo 
estoico e senador sob o império de Nero, que aparece a partir do livro XIII dos Annales, 
demonstrando uma conduta digna da uirtus exigida naquele momento: é possível (e 
necessário) manifestar suas qualidades e rejeitar a adulação sem despertar a 
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hostilidade do príncipe ou se sobrepor à sua gloria (DEVILLERS, 2002). Os episódios 
referentes ao senador apresentam-no como um político de constantia (também 
componente da uirtus), moderado no que concerne à sua atuação no senado. Ainda que 
uma comparação entre Trásea Peto e Agrícola possa soar inadequada, visto que cada 
conduta era pautada por esferas distintas (STRUNK, 2010), chama-nos a atenção, por 
exemplo, o vocábulo silentium em narrativas referentes a eles e durante o mesmo 
principado, o de Nero. Ambos, exempla de conduta, mantêm-se em silêncio em 
momentos específicos de sua carreira, evitando adular o príncipe, Nero, mas ainda 
assim mostrando-se como homens de uirtus, tanto no contexto político, quanto no 
militar. O silêncio, portanto, é uma das posturas sobre as quais gostaríamos de refletir 
em relação à manifestação e visão da uirtus para Tácito. Visto esse breve exemplo, nossa 
perspectiva é analisar o retrato de outras personagens que sugiram comportamentos 
necessários ao período imperial, do ponto de vista de Tácito, e que sejam, do mesmo 
modo, caracterizadas a partir do campo semântico da uirtus e por um vocabulário 
político correlato e como se manifestam essas condutas. Adotamos como metodologia 
a seleção de retratos presentes nas obras, nos quais Tácito deixa entrever a conduta das 
personagens, organizando-os conforme o campo de atuação de cada uma, nos quais 
estudaremos o vocabulário supramencionado. Nosso corpus, ainda em elaboração, 
conta neste estágio da pesquisa com os retratos de Aulo Cecina e Germânico, generais, 
e M. Lépido, político, nos Annales, e Antônio Primo, general, nas Historiae. Ademais, no 
que concerne à discussão teórica, a composição de nosso estudo deve considerar 
também os retratos de Mário, César e Catão de Salústio, outro historiador antigo, na 
medida em que tais personagens, oriundas e atuantes em outro contexto histórico, 
possam contribuir para a percepção do deslocamento de sentido da uirtus, em virtude 
da diferença do contexto político-social e literário das duas épocas, mas também para 
refletir sobre como Tácito pensava a uirtus e empregava certo vocabulário dialogando, 
retomando ou atualizando os modos de manifestação da uirtus durante o principado 
que retrata. Também consideraremos autores como Cícero, que discorreu sobre a uirtus 
(política) e autores modernos que tratam de nosso tema (AUBRION, 1985; SYME, 1958; 
SHOTTER, 1991; McDONNEL, 2006). 
 Palavras-chave: Tácito. Virtus. Historiografia. Exempla. 
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RESUMO: Nossa pesquisa de mestrado tem como objetivo propor uma edição 
bilíngue (Grego Koiné - Português) de uma versão primitiva do evangelho de Marcos 
que está no manuscrito denominado Códice do Sinai, uma das mais antigas e 
completas bíblias manuscritas datada por volta do ano 350 d.C. (PARKER, 2010). 
Esta pesquisa tem relevância científica, uma vez que ainda não existe tradução desse 
específico texto literário grego para a língua portuguesa. O texto de Marcos que se 
estabeleceu como tradicional e que figura nas traduções para a língua portuguesa 
recebeu inúmeras alterações e acréscimos (EHRMAN, 2015). Além disso, as suas 
traduções para a língua portuguesa estão fortemente influenciadas pelas 
expectativas teológicas e ideológicas das mais diversas denominações religiosas 
presentes nos países lusófonos, motivo pelo qual nossa pesquisa procura confrontar 
o texto tradicional de Marcos com o primitivo texto do Códice do Sinai. O intuito é 
verificar quais dados sobre o Jesus histórico emergem desse cotejamento. A 
metodologia de nosso trabalho se fundamenta em pesquisa bibliográfica 
desenvolvida em quatro etapas: 1) identificação e seleção de material bibliográfico 
pertinente; 2) leitura e fichamento do material selecionado com identificação das 
obras, dos autores e de suas ideias centrais; 3) transcrição e tradução do texto; 4) 
análise dos resultados decorrentes da revisão bibliográfica, da transcrição e da 
tradução para a elaboração das conclusões do projeto de dissertação. O acesso ao 
manuscrito é feito pelo site do The Codex Sinaiticus Project e também através do 
programa para computador denominado Bibleworks 9. Nesta comunicação, 
apresentaremos os seguintes resultados iniciais: a estrutura compacta do texto 
serve à fluência e à ordem mnemônica, sendo o conectivo favorito o aditivo και (e), 
o que pode assinalar indícios de transcrição de performances orais (FARIA, 2011). 
Portanto, pode ser um texto mais próximo cronologicamente do cristianismo 
primitivo e estar ligado ao período de transmissão oral das histórias sobre Jesus; no 
manuscrito, fulcro de nossa pesquisa, é possível verificar visualmente muitas 
correções posteriores. Com o passar das décadas, esses acréscimos e alterações 
foram se incorporando às cópias subsequentes feitas a partir do Códice do Sinai. 
Essas práticas corretivas decerto interferiram na composição do texto tradicional 
de Marcos; os acréscimos e alterações também influenciaram a percepção que se 
tem hoje sobre o Jesus histórico. Por exemplo, no primeiro verso do texto de Marcos 
no Códice do Sinai se observa claramente a alteração feita na frase: Ἀρχὴ τοῦ 
εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, que significa: “Início do evangelho de Jesus Cristo”. No 
final dessa sentença, provavelmente algum tempo após o término da produção do 
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códice, um escriba ou copista alterou o sentido da frase acrescentando a locução 
“filho de Deus” através do nomina sacra: υἱοῦ θεοῦ. Alguns pesquisadores entendem 
que a frase mais curta é provavelmente a original. Outros acreditam que a mais longa 
fizesse parte do original e que parte dela foi, sem querer, omitida por algum copista 
(METZGER, 2006). Porém, não seria razoável admitir que o copista tenha cometido 
tal deslize, já no início do texto, esquecendo-se de colocar a expressão “filho de 
Deus”. É mais plausível aceitar que em 65 d.C. o autor do texto autógrafo não desejou 
ou não tinha claro, em sua concepção teológica, que Jesus Cristo era o “filho de Deus”. 
A análise dos textos produzidos pelos primeiros cristãos apresentou controvérsias 
sobre a natureza de Jesus ao longo dos três primeiros séculos do cristianismo, 
indicando que os dogmas cristãos sobre ele demoraram em ser consolidados. A 
posição hoje considerada ortodoxa não está clara em muitos textos cristãos 
(EHRMAN, 2014). Por exemplo, o texto de Marcos no Códice do Sinai, objeto desta 
pesquisa, parece indicar uma perspectiva de cristãos que não entendiam Jesus como 
o filho de Deus. É provável que a alteração no início do texto foi mesmo uma 
tentativa de adequá-lo à perspectiva teológica sobre Jesus, que estava se 
consolidando no século IV d.C. Dentre outras indagações, a pesquisa procurará ainda 
encontrar resposta sobre questões tais como: Por que no texto tradicional de 
Marcos, o vocábulo grego ὀργή (ira) de Jesus é habitualmente traduzido para o 
português pela palavra “indignação”? Por que o final do texto de Marcos, no Códice 
do Sinai, não contempla a narrativa da ressurreição de Jesus? Que dados 
comprovadamente históricos sobre Jesus podem ser extraídos do texto primitivo de 
Marcos?  
 
Palavras-chave: Códice do Sinai. Evangelho de Marcos. Grego Koiné. Jesus histórico.  
 

  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

123 
 

 

 
 
 
 

LINGUÍSTICA 
 

Funcionamento do 
Discurso do Texto 

 
Análise do Discurso   



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

124 
 

A cena teatral em uma análise discursiva  
 

Laise Aparecida Diogo Vieira31 
Universidade Estadual de Campinas 
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Funcionamento do Discurso e do Texto  
Análise do Discurso 

 
RESUMO: Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado em andamento, em que 
visamos compreender os processos discursivos em funcionamento na criação, 
montagem e apresentação da cena teatral. Para isso, consideramos o dispositivo 
teórico-metodológico da Análise de Discurso, a partir de Michel Pêcheux e Eni 
Orlandi. Investir em um estudo em torno de uma prática artística no quadro teórico 
da Análise de Discurso é algo que alguns pesquisadores brasileiros, principalmente, 
têm se dedicado nas últimas décadas. Dentre as manifestações artísticas que já 
foram objeto do olhar de analistas de discurso, destacamos: música, cinema, dança, 
artes plásticas, teatro. No entanto, é importante ressaltar que nem sempre esse tipo 
de análise ocorre de maneira conciliada com as categorias disponíveis e já 
trabalhadas teoricamente. Orlandi, ao tratar do dispositivo analítico, atenta-nos 
para o fato de que fazer uma análise é também permitir que o objeto aponte ao 
analista que categorias mobilizar. E, nesse sentido, o conhecido par de batimento 
descrição-interpretação no exercício de análise torna-se fundamental para esse tipo 
de trabalho. Nesse estágio da pesquisa, algumas questões têm sido pontos de 
reflexões e de interesse para a orientação do trabalho: como pensar a noção de 
materialidade no gesto simbólico de uma cena artística teatral? E, considerando que 
a Análise de Discurso se situa no entremeio de três campos do conhecimento: 
Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise, como dar consequência a esse 
lugar de entremeio e formulá-lo na análise de uma cena, na especificidade de uma 
manifestação artística teatral? Interessa-nos, assim, um investimento em torno da 
materialidade da cena na sua relação com a língua que a constitui. Nesse percurso, 
nosso corpus se volta para o recorte de trabalhos cênicos de grupos e coletivos 
artísticos que buscam trabalhar em um lugar de criação que tem como base textos 
literários. No entanto, apesar de se partir de um texto dramático ou não, a montagem 
cênica, em nossa análise, não se trata meramente de uma transposição do que está 
no texto para a cena. Nesse sentido, propomo-nos a refletir essa criação como uma 
obra que também possibilita o deslocamento de sentidos da noção de autoria de um 
texto. O que se mantém, o que se repete e o que se rompe do texto à cena teatral 
parece constituir elementos que nos apontam para processos discursivos, num jogo 
entre paráfrase e polissemia. Além disso, indagamos: é possível e passível de análise 
o que faz com que a cena não seja meramente um texto em declamação, mas que 
toma corpo e é capaz de tocar um outro? Acreditamos, inicialmente, que sim. Louis 
Althusser (1968), em um breve e inacabado texto, ao abordar sobre o teatro e a 
grande contribuição de Bertolt Brecht para a prática teatral, retoma algumas teses 
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desse dramaturgo. Em uma delas, especificamente, marca a existência do teatro tal 
como um “acontecimento histórico e cultural” (p. 53). Retomando também o 
questionamento em torno do que se trata o objeto da representação teatral, 
Althusser destaca a constatação do fato de o teatro existir. Mas, para tal existência e 
o exercício da prática teatral, é necessário que algo aconteça entre o espectador e a 
cena. Segundo Brecht, o que acontece tem relação com “as opiniões e os 
comportamentos dos homens” (p. 61). Althusser reformula isso na linguagem 
teórica marxista: “o objeto do teatro é o ideológico” (p. 61). Mais adiante, nesse 
mesmo texto, o filósofo retoma Freud quando infere que “a arte é um triunfo fictício” 
(p.68). Esse objeto que é o ideológico e que, em nossa compreensão, tem como 
contorno a ficção, configura o nosso interesse de pesquisa para pensarmos os 
processos discursivos que fazem funcionar a cena teatral e produzem seus efeitos.    
 

Palavras-chave: Discurso. Cena Teatral. Materialidade. Interpretação.  
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RESUMO: Atualmente vemos circular com bastante intensidade expressões como: 
Literatura de mulheres, literatura feminina, escrita feminina, marca feminina, 
etiquetas que vem pousando sobre obras e autoras, nomeando um estilo (?), um 
gênero (?), uma escrita (?), uma falta (?), uma disputa (?). Essas são algumas das 
inquietações que me movem em torno dessas nomeações, que perpassam debates 
acadêmicos, teses, dissertações, críticas literárias, matérias em revistas culturais, 
postagens e debates no Facebook e em Blogs, dentre outros espaços. Ao invés de 
aderir a uma ou outra nomeação, eu recuo alguns passos e busco olhar, como nos 
recomenda Pêcheux (1984), para quem aponta o dedo falando a respeito de obras e 
autoras. Neste recuo, busco apreender trajetos de sentidos que constituem, 
formulam e circulam dizeres, mas principalmente, como esses dizeres se retomam, 
entram em disputa, recontam e recortam uma memória, projetam um horizonte 
(AUROUX, 1998) e constituem divisões não só no espaço literário, mas no interior 
mesmo da língua. É sobre essas divisões o tema desse trabalho, mas, sobretudo, o 
modo como se operam essas divisões, a saber, o processo de construção de saberes 
sobre a língua na afirmação de que existe uma especificidade feminina no campo da 
escrita. Neste percurso, esta iniciativa se filia a um conjunto de trabalhos que 
propõem uma articulação entre os campos da História das Ideias Linguísticas (HIL) 
e da Análise do discurso (AD) tal como vem se realizando no Brasil. O contato entre 
essas duas perspectivas teóricas coloca um ponto de interseção bastante produtivo: 
uma visão histórica das ciências da linguagem, que toma os instrumentos de 
produção de saberes sobre a língua (gramáticas, dicionários, manuais, dentre 
outros) não como meramente descritivos e normativos, mas como objetos 
discursivos, questionando a sua transparência e remetendo-os às suas condições de 
produção, logo, produtos de uma relação tensa e intrincada entre História, sujeito e 
sentido (NUNES, 2008). Ao mesmo tempo, busco também pontuar um diálogo 
constante com autores que se debruçaram sobre uma certa especificidade da 
escritura, assim como Barthes, Deleuze e Guattari o fizeram. Na obra O discurso: 
Estrutura ou Acontecimento, Pêcheux (1983, p.53) afirma que há verdadeiras 
máquinas de saber marcadas pela necessidade de fronteiras que delimitam aquilo o 
que é verdadeiro ou falso, X ou Y, enfim, a lógica do ou... ou. Essa necessidade de 
categorizações lógicas, de objetos estabilizados afeta tanto qualquer sujeito, “os 
simples particulares”, quanto o Estado e as instituições que funcionam como 
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verdadeiros polos de gestão do conhecimento. Ora, se pensarmos o modo como essa 
necessidade lógica tem atravessado a instituição literária, nos deparamos com o 
mundo das categorizações, das obras, das escolas, dos autores, enfim, até chegarmos 
na etiqueta ‘escrita feminina’, que vem acompanhada não só de uma divisão no 
campo do literário, mas, de um investimento no sujeito e uma crítica à ideologia 
dominante. Neste sentido, gostaria de pensar nesse gesto de dizer dessa escrita 
como um movimento atravessado por contradições, que produz uma série de 
efeitos, desde a necessidade de classificar até uma tomada de posição quanto ao 
subversivo na linguagem. Essa posição nos permite uma série de reflexões que se 
iniciam lembrando das palavras Auroux sobre a escrita, quando diz que esta trata da 
objetivação de uma diferença e é justamente de uma diferença que se fala na 
afirmação de que há uma escrita feminina, uma literatura de mulheres, uma poesia 
mulher, dentre outras nomeações que afetam não só o campo da literatura, mas a 
matéria com que ela é feita, a língua. Dê que língua estamos falando quando 
afirmamos a existência de uma escrita-outra? Ao mesmo tempo, que língua já está 
posta como afirmada, enfim, como a outra dessa escritura feminina? Trata-se de 
uma escrita masculina? 
 
Palavras-chave: Escrita. Feminino. Crítica Literária  
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RESUMO: Ancorado na Análise do Discurso Materialista, trabalhei em minha 
dissertação o caráter dividido de revolução na década de 1920 e em 1930. Nessa 
ocasião, enunciados constituídos a partir de posições de sujeito em relação 
complexa produziam sentidos em disputa para revolução e para designações que a 
determinavam. Em uma parte de meu trabalho, analisei apagamentos que 
funcionavam em sequências recortadas a partir da posição de sujeito na qual a 
enunciação de Vargas se constitui, como em “O movimento revolucionário, iniciado 
vitoriosamente a 3 de outubro, no sul, centro e norte do país, e triunfante a 24, nesta 
capital, foi a afirmação mais positiva, que até hoje tivemos, da nossa existência, como 
nacionalidade. Em toda nossa história política, não há, sob esse aspecto, 
acontecimento semelhante.” (VARGAS, 1930). Apagamentos são configurados em 
“tivemos”, “nossa existência” e “nossa história política”, de modo que as formas de 
1ª pessoa do plural produzem um efeito de equivalência entre a voz do porta-voz e 
a voz do povo. Também há a produção de uma unidade de povo, apagando as 
divisões que o constitui. No entanto, chamo atenção, sobretudo, para as designações 
“existência”, “nacionalidade” e “história política”, que são produzidas enquanto 
evidência e articuladas em relação a movimento revolucionário, silenciando a 
possibilidade de existência de outros movimentos e sentidos de revolução. Tracei 
um percurso pela década de 1920, trabalhando o retorno de revolução em outros 
movimentos, como em 1922, no Levante do Forte de Copacabana, até 1927, no fim 
da Coluna Prestes. Assim, sentidos outros para a mesma designação, apagados pela 
história institucionalizada, foram produzidos anteriormente ao movimento 
revolucionário. Em 1930, ocasião da tomada do poder da República por Vargas, 
revolução também era espaço de disputas entre posições em relação complexa. Em 
sequências recortadas a partir da posição na qual a enunciação de Prestes se 
constitui, movimento revolucionário significa em relação a imperialismo, ditadura, 
regime de opressão, tirania e, ainda, como falsos revolucionários. Outros sentidos de 
revolução comparecem na relação com governo: “Organizemos o único governo 
capaz de satisfazer as necessidades dos trabalhadores, de dar a terra aos que a 
trabalham, de lutar intransigentemente contra os imperialistas – o governo dos 
conselhos de operários, camponeses, soldados e marinheiros!” (PRESTES, 1930). 
Enquanto na enunciação de Vargas o Governo Provisório da República foi constituído 
a partir do movimento revolucionário, na enunciação de Prestes, governo significa 
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em relação à Revolução e mobiliza conselhos de operários, camponeses, soldados e 
marinheiros. Ao longo de 1920 e em 1930, revolução foi enunciada de forma 
semelhante, mas produzindo sentidos em disputa. Essa designação configurava um 
espaço de confronto em destaque no campo da política, de forma que diferentes 
forças disputavam por estabilizar sua significação. Atualmente, no início de minha 
pesquisa de doutorado e incomodado pelo percurso produzido até aqui, proponho 
a seguinte formulação, em caráter embrionário, para levantar questionamentos: que 
objetos configuram, nas manifestações sociais de junho de 2013 adiante, espaços 
singulares de disputa de sentidos? Em 2013, muitas ruas do Brasil foram ocupadas 
por manifestantes que gritavam, por exemplo, por mudança. Aparentemente, ao 
mesmo tempo em que muitos enunciavam a mesma designação, produziam sentidos 
diferentes, e, talvez, até mesmo em oposição. Enquanto, a partir de uma posição, 
mudança parecia significar na direção da volta à ditadura, a partir de outra posição 
aparentava significar na direção de uma demanda por um Estado mais presente, 
intervindo mais na economia, ou, por outro lado, um Estado menos presente. O que 
coloco como questão, para uma reflexão inicial, são quais objetos divididos podem 
compor um espaço privilegiado de disputa, atualmente, no campo da política. 
Também surge como questão a relação que a enunciação do diferente sob a 
aparência do mesmo tem com a configuração atual da formação social, assim como 
revolução, em configurações pretéritas, implicou em apagamentos, silenciamentos, 
disputas e na institucionalização de uma história.  
 
Palavras-chave: Objetos divididos. Espaços singulares de confronto. Movimentos 
sociais. Junho de 2013. Análise do Discurso Materialista.  
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RESUMO: Com este trabalho, viso apresentar o projeto de pesquisa em execução no 
âmbito do mestrado em Letras – Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-
Graduação em Letras, da Universidade Federal de Santa Maria. Em minha 
comunicação no evento, além de discorrer sobre os objetivos, os principais 
pressupostos teóricos, a metodologia e a justificativa/ contextualização do projeto, 
relatarei as condições de produção que me levaram a pensar nesta proposta de 
pesquisa, bem como as (re)leituras que estão sendo realizadas e que estão me 
fazendo (re)pensar a proposta de dissertação. Como questão de pesquisa, busco 
refletir sobre a memória coletiva e seu funcionamento observado a partir de 
determinados momentos históricos, enunciados por sujeitos – especificamente 
idosos –, verificando de que forma a Análise de Discurso de linha francesa contribui 
para a observação e análise da memória e de que forma esses sujeitos se relacionam, 
por meio de seu discurso. A questão que delineia nossa pesquisa é uma inquietação 
a respeito de como podemos estabelecer regularidades de sentidos em relação a 
uma memória que é do sujeito, mas que na sua relação essencial e obrigatória com 
a sociedade e o mundo (ORLANDI, 1996), torna-se coletiva, visto que nossas 
lembranças permanecem coletivas porque podem ser lembradas por outros sujeitos 
(HALBWACHS, 2003), que vivenciaram uma realidade que não é individual, e que 
influencia numa memória não só coletiva, mas, por vezes, “compartilhada”. 
Buscamos observar como se dá a constituição do sujeito - atravessado pela ideologia 
e dotado de inconsciente – que nos dá a conhecer uma memória na/pela língua 
(PÊCHEUX, 1975). Para tanto, nosso percurso de trabalho divide-se em três 
momentos principais. O primeiro compreende a elaboração de um questionário que 
norteia as entrevistas semi-estruturadas, sobre as quais circundam nossos objetivos 
acerca da nossa proposta de pesquisa. O segundo momento de nosso trabalho é 
focado na transcrição e organização dos discursos que, então, farão parte de nosso 
corpus, e análise dessas materialidades. O terceiro momento, por sua vez, 
corresponde ao processo, no qual destacaremos os acontecimentos históricos, 
através dos quais é possível estabelecer relações entre as materialidades 
observadas e, por meio de todo o aparato teórico, esperamos que nossas análises 
acerca da memória coletiva nos direcionem a novas perspectivas acerca da relação 
entre sujeitos e história e como isso implica na memória, vista como coletiva, mas 
também sob a ótica do possível “compartilhado” e no que isso implica. Em um 
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sentido mais amplo, o projeto justifica-se por abordar a memória coletiva em 
análise, de forma que seja possível pensar, conforme argumenta Halbwachs (2003, 
p. 41), que “talvez não seja possível admitir que um número enorme de lembranças 
reapareça porque os outros nos fazem recordá-las”. Assim, bastaria evocarmos um 
fato que tivesse algum lugar/significado na vida de outro sujeito para acionarmos 
uma memória que poderia ser coletiva somente pelo fato de os pensamentos se 
explicarem por sua natureza de essência social, porque nunca deixamos de estar 
encerrados em alguma sociedade e no que isso implica. Sendo assim, o discurso do 
sujeito significa a partir dessas posições, que se determinam, segundo Orlandi 
(2012, p. 40) “em relação ao contexto sócio-histórico e à memória”. A partir do 
momento em que o sujeito se coloca na posição discursiva, podemos considerar que 
ele, por meio da memória, mesmo que inconscientemente, permanece em contato 
com outras memórias, de outros sujeitos. Com isso, podemos observar que, assim 
como adiantou Halbwachs (2003), para que nossa memória possa se aproveitar ou 
estabelecer relações com as memórias de outro sujeito (e daí a definição de memória 
coletiva), não basta que apresentemos nossos testemunhos (discursos), é necessário 
também que a memória de um sujeito não deixe de concordar com a memória de 
outros. Além disso, é necessário que existam “muitos pontos de contato entre uma e 
outras” para que uma determinada lembrança, que evoque uma recordação “venha 
a ser reconstruída sobre uma base comum”. Diante disso, nos propomos analisar 
como esse processo ocorre a partir do sujeito idoso e como uma lembrança 
(memória) seja ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída. 
 
Palavras-chave: Memória coletiva. Idosos. “Compartilhada”. Lembranças. 
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Análise de grafo para a leitura do fundo Michel Pêcheux  
 

Mariana Garcia de Castro Alves35 
Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dra. Cristiane Pereira Dias 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 
 

RESUMO: Este trabalho de doutorado, em andamento, busca fazer uma leitura do 
Fundo Michel Pêcheux, pertencente ao Centro de Documentação Urbana (CEDU) do 
Laboratório de Estudos Urbanos da Universidade Estadual de Campinas 
(Labeurb/Unicamp), a partir da elaboração de um grafo digital baseado em textos 
que o constituem. O Fundo é formado por obras de Pêcheux e de autores de seu 
grupo, além de outros pesquisadores, inclusive brasileiros, que trabalham na 
Análise do Discurso (AD) de filiação francesa. Embora seja constituído e organizado 
de forma heterogênea, esse arquivo tem como ponto comum a inserção da ideologia 
nos estudos que tratam de linguagem. Definimos um recorte de dezoito trabalhos, 
sendo nove de Pêcheux, fundador dessa forma de AD que confronta o simbólico com 
o político, e nove de Orlandi, responsável por institucionalizar essa AD no Brasil: 
três de Pêcheux dos anos 1960, três da década de 1970 e três dos 1980; e, de Orlandi, 
três de cada década seguinte, 1980, 1990 e 2000. O objetivo geral é fazer uma 
reflexão sobre como esse fundo documental pode ser lido hoje, com a presença 
massiva de novas tecnologias representadas pelas redes digitais. Para isso, 
elaboraremos um grafo com cada obra/texto na plataforma Gephi, de modo a 
visualizar seus horizontes de retrospecção e projeção, a partir de noções de Auroux 
(1992, 1998, 2008) acerca da história das ideias linguísticas. Ao pensar em Auroux 
(2008), entendemos que, como ferramenta tecnológica de linguagem, o grafo supera 
a capacidade individual e, assim, de uma perspectiva externalista, pode ser 
considerado uma representação contemporânea das condições de produção e do 
inconsciente. Ao formar uma só rede com todos esses textos, exploraremos o 
funcionamento da leitura do grafo, a) em um questionamento da teoria ator-rede de 
Latour (2014), a partir dos fundamentos metodológicos da AD e b) em uma reflexão 
sobre as relações estabelecidas pelo termo “ideologia” em Pêcheux e Orlandi. Entre 
as justificativas do trabalho está a oportunidade de contribuir para a discussão da 
materialidade digital no campo da AD e de fazer uma interpretação, a partir do 
digital, da ideologia como exterioridade imanente ao discurso (Courtine, 1981). Do 
nosso ponto de vista, a digitalização torna visível a tese de Courtine segundo a qual 
a dominância ideológica se dá não pela repetição, mas pelo exterior imanente, pois 
cada nó do grafo é definido pelo outro, pelas arestas que lhe escapam. Se os efeitos 
ideológicos do digital espraiam-se em uma historicização espacial, em rede, a 
história entendida como linha do tempo é deixada em segundo plano. Assim, ao 
pensar a noção de interdiscurso na rede, a memória metálica (Orlandi, 1996) ganha 
relevância teórica. A pesquisa trabalhará a materialidade como forma (Culioli, 1981, 
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p. 191), ou seja, não apenas como o empírico do grafo, nem como o abstrato da 
fraseologia eletrônica. Considerará também um conjunto de operações ligadas aos 
três elementos do discurso – circulação, formulação e constituição – de maneira a 
captar os efeitos de sentido do digital, na consideração da ideologia e do 
inconsciente. Nas palavras de Orlandi (2012, p. 81), “o procedimento tecnológico, 
com sua temporalidade, e os efeitos sobre o sujeito (até mesmo em seus dedos, seu 
corpo) constituem o processo e são parte da estrutura/funcionamento da falha (do 
dígito falho) afetada assim pela relação material ideologia/inconsciente”. Portanto, 
ao pensar que o inconsciente e a ideologia manifestam-se nas falhas, focaremos os 
pontos de inconsistência do discursividade do grafo – onde as relações entre os nós 
pareçam estranhas – para que possamos refletir sobre a heterogeneidade das 
formações discursivas nesse arquivo, um fundo documental que fala de 
heterogeneidades e, ao mesmo tempo, é por elas constituído. Quanto às etapas do 
trabalho, primeiramente são escolhidos os textos/livros, depois elaborado o grafo – 
a inserção é manual, não automática – e, por último, feita a análise das relações do 
termo central “ideologia”. Até o momento, foi feito o grafo do livro A língua 
inatingível: a história do discurso na linguística, de Gadet e Pêcheux. Os resultados 
nos animaram a prosseguir com a elaboração de outros grafos para pensar a questão 
da leitura desse arquivo hoje, em um jogo entre paráfrase e polissemia, com as 
tecnologias acessíveis atualmente. 
 
Palavras-chave: Arquivo. Leitura. Redes. Grafos. Análise do discurso digital.  
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A questão do (mercado de) trabalho nas políticas públicas para o 
ensino médio na atualidade 

 
 

Tamyres Cecília da Silva36 
Universidade do Vale do Sapucaí (Univás)) 

Profa. Dra. Juciele Pereira Dias 
Funcionamento do discurso e do texto 

Análise do Discurso  
 
 

RESUMO: Em nossa comunicação, apresentaremos a pesquisa de dissertação de 
mestrado em andamento, que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Linguagem, da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás). 
Inscrita na linha de pesquisa: “Linguagem, Conhecimentos e suas Tecnologias” e 
fundamentada na Análise de Discurso, nas perspectivas teórico-metodológicas de 
Michel Pêcheux, na França e de Eni Orlandi, no Brasil, temos como objetivo 
compreender os processos de produção de sentidos sobre a capacitação de jovens 
para o (mercado de) trabalho nas políticas públicas voltadas para a reforma do 
Ensino Médio na atualidade. Está em tramitação no legislativo brasileiro a Lei nº 
13.415 de 16 de Fevereiro de 2017 que sanciona novas políticas para o ensino 
médio, sustentando-se em modelo(s) já implementado(s) em outros países: ensino 
em tempo integral com capacitação do jovem para o trabalho. O novo currículo 
proposto será norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual será 
obrigatória a todas as escolas, através da definição das competências e 
conhecimentos essenciais que deverão ser oferecidos a todos os estudantes. Lemos, 
nas legislações, que muitos direcionamentos são voltados a uma profissionalização 
dos alunos e é colocado como evidência que, com a reforma do ensino médio, 
teremos uma melhoria na estrutura do sistema atual do ensino médio por 
intermédio da flexibilização da grade curricular. Flexibilização a qual está em 
relação a sentidos de um modelo que auxilia os estudantes a se profissionalizarem 
em determinadas áreas de conhecimento, especializando seus estudos. Quanto à 
escola, a reforma coloca que esta será preparatória para as demandas profissionais 
do mercado de trabalho. Assim, temos produzido leituras que levantam aspectos 
que nos permitem estudar como o ‘trabalho’ tem sido discursivizado nas políticas 
públicas de ensino hoje. Sobre essa temática voltada ao papel da escola enquanto 
fundamental na qualificação dos indivíduos e no seu direcionamento ao (mercado 
de) trabalho, buscamos compreender a constituição das políticas públicas e as 
concepções sobre elas que estão relacionadas à instituição escolar e, por sua vez, à 
capacitação ou formação de jovens hoje. Pfeiffer (2014) expõe que as políticas de 
ensino se estruturam sob o mesmo funcionamento que sustenta as políticas 
públicas. E de acordo com Orlandi (2010), não podemos ficar na evidência dos 
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sentidos de “político” e de “público” na expressão “políticas públicas”. Em Análise do 
Discurso, entendemos o político tendo como constitutivo a divisão dos sentidos em 
disputa. Segundo Mariani e Dias (no prelo), por mais que essas disputas tentem 
recobrir as significações, há sempre um resto não significado: o real (de)marca a 
impossibilidade do tudo dizer (e o tudo significar) no campo da linguagem. Há um 
impossível inscrito em uma certa maneira de organizar práticas sociais específicas, 
porém não há como legislar sobre todas as práticas de ensino ou do trabalho, nem 
sobre todos os sentidos possíveis decorrentes ou em relação às práticas. Voltados a 
essa questão das políticas de ensino e do trabalho, temos como objetivos específicos 
no momento: 1) Analisar as relações entre a proposta de “formação integral” nas 
políticas para o ensino médio na atualidade e os discursos sobre a capacitação para 
o (mercado de) trabalho em circulação no nosso cotidiano; 2) Discutir as relações 
entre linguagem e trabalho nas políticas públicas para o ensino médio; 3) 
Compreender as diferentes posições sujeito em relação aos projetos de reforma do 
ensino médio. É importante salientar que esse trabalho está no primeiro trimestre 
de desenvolvimento e estamos realizando as leituras teóricas em Análise de 
Discurso, participando de grupos de estudos, cursando as disciplinas obrigatórias e 
constituindo o arquivo da pesquisa a partir das leituras sobre a Reforma do Ensino 
Médio e a questão do trabalho em relação a essa reforma.   
 
Palavras-chave: Discurso. Trabalho. Ensino. Políticas públicas. 
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Cenas de pacificação no espaço equívoco da favela 
 

Liliane Souza dos Anjos37 
Universidade Estadual de Campinas 

Profª. Drª. Suzy Maria Lagazzi 
Funcionamento do Discurso e do Texto  

Análise do Discurso 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um dos gestos de análise de 
minha pesquisa de doutorado em andamento, na qual busco compreender, a partir 
de diferentes materiais de análise, a equivocidade da favela significada em relação à 
normatividade do projeto de segurança pública Pacificação: programa do governo 
estadual, integrado aos governos federal e municipal, que visa controlar as favelas 
por meio de bases de policiamento militar situadas nesses territórios. Para isso, 
disponho como arcabouço teórico a Análise de Discurso materialista, tomando por 
base as reflexões de seu fundador M. Pêcheux (1975, 1982, 1988), assim como 
desdobramentos teóricos realizados no Brasil por E. Orlandi (2007, 2010) e S. 
Lagazzi (2009, 2013, 2015), que me permitem encarar um dos corpora da pesquisa, 
o documentário “5x Pacificação”, como um importante espaço de formulação do 
social, e assim, compreender a rede de sentidos estabelecida no entremeio de 
diferentes materialidades significantes: visual, verbal, sonora, espacial e corporal. 
Dado o procedimento analítico-discursivo de deslinearização das imagens (LAGAZZI, 
2013), bem como a noção de cena prototípica (LAGAZZI, 2015), analiso o recorte 
visual de um dos capítulos do documentário textualizado na cena da fuga de dezenas 
de traficantes da Vila Cruzeiro (Rio de Janeiro) para o conjunto de favelas do Alemão 
após uma expressiva incursão policial na comunidade. Entendendo que o 
documentário oferece-me a possibilidade de compreender a relação entre o 
intradiscurso e interdiscurso nas formulações visuais, procuro pensar como a 
referida cena, narrada pela mídia como um dos pontos altos do projeto segurança 
pública, funciona na materialidade fílmica. Os procedimentos analítico-discursivos 
da pesquisa fazem perceber como a câmera textualiza os espaços e sujeitos em suas 
tensões, questionando as equivocidades presentes no projeto de pacificação e o 
modo como elas afetam as discursividades que sustentam os dizeres do 
documentário. Desse modo, a questão da pacificação revela paradoxos que dispõem 
a pesquisa aos equívocos desse acontecimento, bem como aos modos de negar tais 
equívocos (PÊCHEUX, 1988). Vejo, com isso, uma oportunidade de trabalhar com a 
contradição enquanto maneira de perceber os impasses presentes nas relações em 
sociedade, que não se encerram em soluções fáceis como bem e mal, vítima e algoz, 
polícia e favelado, nem na previsibilidade de discursos que imputam sentidos pré-
estabelecidos para o espaço da favela, corroborando com a manutenção de 
preconceitos presentes em tais dicotomias. Também está em pauta o modo como o 
poder político do Estado, através do projeto de pacificação, decide e regula os 
processos de fechamento, segregação da sociedade, regulando a constituição do 
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espaço citadino. Por essa razão, são caras ao trabalho as noções que relacionam o 
espaço urbano e linguagem. O espaço da favela deve, portanto, ser encarado como 
espaço simbólico, compreendido em sua materialidade, afetado pelo real da história. 
Ciente de que, como quaisquer outros espaços da cidade, a favela significa, proponho 
pensar a simbolização na relação do seu espaço, em sua relação com os sujeitos, na 
disposição dos seus elementos, em suas rupturas e continuidades, a partir do 
entendimento de favela como espaço em que se confrontam o simbólico e o político. 
Indo além de uma leitura literal de suas relações, a partir do lugar teórico que adoto, 
ultrapasso um espaço abstratamente calculável e administrado, a partir do referido 
planejamento de segurança pública, para uma favela em suas equivocidades. Diante 
disso, elaboro reflexões em torno do modo como o espaço da favela é significado na 
materialidade discursiva analisada, bem como reflexões relacionadas ao modo como 
o corpo dos sujeitos em suas posições de morador, traficante, policial é atado ao 
corpo dessa favela regulada. As análises apontam para uma favela que se apresenta 
como esse espaço polêmico, expondo suas contradições que não cabem em um 
ponto de vista fechado, numa apresentação de seu espaço empírico, com começo, 
meio e fim. Antes, abre-se para a complexidade de sua forma material, para além de 
seus modos de organização, apontando para sua relação com os sujeitos. 
 
 
Palavras-chave: Materialidades significantes. Favela. Pacificação. Equivocidade.  
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Cidarley Grecco Fernandes Coelho38 
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Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 
 
RESUMO: Durante o ano de 2016, diversas instituições de ensino no Brasil foram 
tomadas por estudantes secundaristas que protestavam contra medidas do governo. 
A palavra de ordem era ocupar. As ocupações se proliferaram atingindo mais de mil 
instituições em todo o país, das quais algumas chegaram a ficar por mais de trinta 
dias ocupadas. Perguntas do tipo “O que significa estudante ocupar uma escola? Eles 
já não a ocupam diariamente? Como são tantos? Como se organizaram e se 
mobilizaram? Quem os apoia? Quais os motivos para ocupar uma escola?” ecoaram 
na sociedade, nas mídias tradicionais e nas redes sociais. Contudo, este fato não foi 
isolado. Ele rememora outros: as ocupações de secundaristas em 2015, as ocupações 
das universidades paulistas em 2007, as ocupações durante o período da ditadura, 
e as mobilizações estudantis no Chile desde a década de 1990. A circulação dos 
eventos de 2016 nas redes sociais mostrou que a linguagem é determinante das 
relações políticas e jurídicas por meio dos movimentos da sociedade. Sujeitos e 
sentidos são afetados pelo discurso das ocupas, como são chamadas as escolas 
ocupadas pelos próprios estudantes, que por sua vez afeta discursos outros. Assim, 
o projeto de tese que se apresenta propõe uma discussão sobre os sentidos em 
circulação durante o movimento de ocupação das escolas na relação com a memória 
discursiva de outros movimentos de ocupação, pela perspectiva da Análise de 
Discurso, fundada por Michel Pêcheux na França e no Brasil por Eni Orlandi, 
compreendendo que os sentidos são constituídos, formulados e circulam na relação 
com o interdiscurso, produzindo efeitos de sentidos. Para tanto, o corpus mobilizado 
para análise contará com materiais em forma de imagens de dizeres em escolas 
ocupadas, nos cartazes de organização do movimento e nas postagens dos grupos 
organizadores nas redes sociais e documentos oficiais. Para iniciar o batimento 
entre descrição e interpretação, optou-se pela análise da forma material ocupar e 
suas derivações. Depois, a relação que se buscará compreender está estabelecida 
pelo uso constante do enunciado ocupar e resistir nas escolas e o deslizamento de 
sentido na ocupação do Núcleo Regional de Educação de Curitiba que apresenta uma 
deriva no enunciado: ocupa e resiste. Também será proposta uma análise das 
formulações reintegrar-desocupar em Mandados de Reintegração de Posse, tanto 
nos documentos oficiais apresentados após os períodos de ocupação das escolas 
quanto nos mandados anteriores, pois se verifica uma regularidade na formulação 
mandatária dos documentos antes e depois deste período, sob o efeito dos 
movimentos estudantis. Assim, o dispositivo teórico-analítico será também 
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mobilizado com vistas à reflexão sobre o efeito metafórico, efeitos do discurso 
político sobre o discurso jurídico, considerando a linguagem em sua opacidade e 
espessura semântica, seus deslizamentos e na relação com o simbólico e o 
imaginário. Seguindo essa direção, a análise da palavra de ordem ocupar e a rede de 
vocábulos que se seguem em relação a ela, tais como ocupa, ocupação, ocupado, 
desocupação, em circulação nos documentos e nas redes, buscará compreender de 
que modo, pela paráfrase e polissemia, o discurso político altera e produz sentidos 
outros para o que circula na esfera do campo jurídico. Outro ponto que o trabalho 
buscará compreender é a relação dos estudantes em escolas ocupadas com o 
currículo oficial e a proposição de oficinas durante o período do movimento. 
Observa-se que há continuidades e rupturas com o currículo nas propostas das 
agendas de várias escolas, pois ao mesmo tempo em que se propõe uma oficina de 
redação ou física para o vestibular há o oferecimento de oficinas alternativas ao 
currículo. Desse modo, a constituição de uma escola outra, preconizada nesta forma 
de organização dos estudantes, constrói a necessidade de uma discussão que 
desloque os paradigmas em voga até então.  
 

Palavras-chave: Discurso. Interdiscurso. Paráfrase. Polissemia. Efeito metafórico. 
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RESUMO: Em minha pesquisa de doutorado em andamento, tenho buscado 
compreender o funcionamento discursivo da denúncia no social. Com isso, quero 
dizer que meu objetivo não é fazer uma análise da denúncia tal como ela se 
desenvolve no aparelho jurídico-burguês, mas, ao contrário, quero pensar os 
desdobramentos de uma prática social que acontece na trivialidade que toma as 
relações sociais e que é afetada por uma memória jurídica. Compreendo, então, a 
denúncia como uma discursividade que se desenvolve no social, materializando-se 
das mais diferentes formas. Pensar a denúncia como discursividade permite-me 
pensá-la fora do domínio absoluto do discurso jurídico que a categoriza como 
instituto do Direito Penal, isto é, uma formalidade processual. Não significa, no 
entanto, “desjuridicializar” a denúncia, ou seja, retirar seu caráter jurídico, mas o de 
pensar esse papel nas relações cotidianas em nossa formação social capitalista 
sustentada por um Estado-de-Direito que produz, por sua vez, sujeitos-de-direito. O 
teórico francês Bernard Edelman, em um texto de 1976 intitulado O direito captado 
pela fotografia, pontua a dupla face do direito que busca tornar eficaz as relações de 
produção, refletindo e legitimando as ideias que os homens fazem de suas relações 
sociais. O autor mostra ainda que as categorias jurídicas dizem, sem dizer, a 
realidade das relações das quais são expressão. Uma construção tal do sujeito-de-
direito que experimenta o Direito tanto pela sua formalidade jurídica quanto pela 
própria certeza que o faz dizer eu sou, eu posso, eu tenho como se cada um desses 
enunciados fossem meras constatações do “real” e não construções possibilitadas 
pela ideologia jurídica. É esse entendimento que me permite falar em formas da 
denúncia. Assim, pensar a denúncia como uma discursividade abre espaço para 
pensar as suas formas: pontos de sua constituição e formulação que extrapolam o 
domínio do jurídico. Tanto porque a ordem do social, sendo ela mesma constituída 
pela diferença, impõe à discursividade da denúncia formas outras de acontecimento; 
quanto porque, relacionado a isso, o próprio jurídico assume formas implícitas no 
domínio do social, num processo de intertextualidade da instância jurídica. Esse 
sujeito-de-direito que assume a própria voz e tem a denúncia como um direito-
dever, inscreve a denúncia em formulações do cotidiano: a denúncia nas palavras – 
formas da denúncia. Formas, no plural, do discurso. Formas do discurso da 
denúncia, formas da denúncia: não apenas diferentes modos de textualizar a 
denúncia (formulação), mas, sobretudo, diferentes pontos de atravessamento do 
interdiscurso, diferentes memórias da denúncia (constituição). Nesses termos, o 
espaço do social estabelece relações em que a denúncia é textualizada no batimento 
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entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bem feito e o mal feito. Relações sociais 
que, sob diferentes designações que envolvem a denúncia (o “vou contar...”, o fuxico, 
o fuxiqueiro, o X9, o alcaguete (ou simplesmente caguete, como nas músicas de 
Bezerra da Silva), o dedo-duro, o delator, a testemunha, o informante etc.), dão 
existência histórica à práticas (d)enunciativas mais ou menos aceitas, assimiladas 
ou mesmo denegadas em nossa formação social. Assim, se a denúncia no social 
aparece textualizada de diferentes modos materializando diferentes memórias, ela 
passa a ser um elemento forte na constituição fronteiriça das identificações. De meu 
ponto de vista, ao mesmo tempo em que podemos pensar a denúncia como uma 
discursividade, podemos compreendê-la como a textualização do conflito. Trata-se 
de um conflito (no) social que, por isso mesmo e antes de tudo, é um conflito de 
sentido. Essa compreensão me leva a propor a denúncia como gesto. Um gesto que 
divide. Na denúncia, assim, há denunciantes e denunciados. Posições de sujeitos que 
se constituem, pelo acontecimento da denúncia, no lugar do antagonismo que, de 
um ponto de vista discursivo, não pode jamais deixar de ser considerado 
contraditório. Conflito, divisão, antagonismo, contradição. Um cenário que me faz 
perguntar: que fronteiras no social a denúncia produz? Quais limites ela cria? Que 
brechas irrompem nesse espaço contraditório atravessado pela evidência do 
antagonismo? Diante da compreensão da denúncia como discursividade 
materializada em diferentes formas da denúncia, bem como da compreensão de que 
a denúncia textualiza os conflitos estabelecendo fronteiras no social, quero, neste 
trabalho, apresentar mais detidamente o percurso teórico, na Análise de discurso 
materialista, que me levou a tais formulações, mostrando, no processo, algumas 
entradas analíticas que essas compreensões me permitiram no trabalho analítico de 
confronto com o material de análise. 
  
Palavras-chave: Discurso. Formas da denúncia. Fronteiras.  
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RESUMO: Posicionado no quadro teórico-metodológico da Análise de Discurso, 
disciplina inaugurada por Pêcheux (1995 [1975]), o presente trabalho tem como 
objetivo a análise do discurso sobre a pornografia, especificamente sua relação com 
a censura e liberdade de expressão. Apresentaremos um pouco da reflexão proposta 
e os resultados parciais deste projeto de dissertação de mestrado em andamento 
pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem – UFF através do 
Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS). Tratamos da análise de sete artigos 
publicados na seção de opinião do jornal online The Washington Post em maio de 
2016 sobre a regulamentação da pornografia nos Estados Unidos. Os artigos se 
encontram na seção In Theory, que toda semana convida ditos especialistas de 
diversas áreas para escrever sobre um tema que tenha se destacado entre as notícias 
– no caso, o fato que despertou o interesse no tema da regulamentação da 
pornografia foi o documento assinado pelo governador do estado de Utah, nos 
Estados Unidos, declarando a pornografia como “crise de saúde pública” em março 
de 2016, dois meses antes da publicação dos artigos. Consideramos que os efeitos 
de sentido que circulam sobre determinado objeto, o posicionamento e as ações dos 
aparelhos ideológicos do Estado se influenciam mutuamente. Longe de ser uma 
imposição de cima para baixo, as mudanças na legislação sobre direitos humanos 
são resultado (e parte do processo) de complexas disputas pelo imaginário social 
através das imagens que são constantemente projetadas. Na sociedade capitalista, 
estas disputas ocorrem especialmente na mídia enquanto lugar de produção e 
circulação de sentidos.  A assinatura da resolução que declara a pornografia crise de 
saúde pública foi um fato amplamente noticiado, selecionado pertinente dentre 
todos os outros e transformado em acontecimento jornalístico. Lembramos que o 
acontecimento jornalístico não se trata da resolução em si, mas dos enunciados que 
giram em torno dela, as formulações equívocas que a fazem trabalhar retomando 
memórias e atualizando sentidos (PÊCHEUX, 1990). O acontecimento jornalístico 
consiste, portanto, em uma construção do jornalismo enquanto prática discursiva 
da/na mídia (DELA-SILVA, 2015). Temos compreendido em nosso gesto analítico 
que a seção de opinião do jornal reforça o imaginário de autoridade típica do 
discurso da imprensa ao selecionar os temas que seriam considerados relevantes, 
atuando no que pode e no que não pode ser publicado. Ainda tomando em conta a 
fragilidade das leis, mesmo no Estado democrático de direito, justificamos esta 
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pesquisa relacionada ao discurso da imprensa que, em seu funcionamento, atua na 
institucionalização dos sentidos, na constituição do imaginário social e na 
cristalização da memória do passado (MARIANI, 1998). Nosso recorte se faz, em um 
primeiro momento, com as sequências discursivas que trazem dizeres sobre a 
pornografia – o que é pornografia, seu público, seus produtores e o lugar das 
mulheres neste processo discursivo. Para tanto, mobilizamos o conceito de 
formações imaginárias, segundo Pêcheux (1997 [1969]), e notamos no corpus a 
imagem da pornografia principalmente como um produto audiovisual sexista e 
violento, produzido por uma “indústria” com “grandes empresários”, e voltado para 
o público masculino. O imaginário sobre a mulher, por outro lado, se divide em três: 
as “conformadas” com o uso da pornografia pelos homens, as “cansadas/irritadas” 
com esse uso, e as que seriam “vítimas” da pornografia. Dessa forma, temos uma 
pornografia nociva que, de acordo com o processo discursivo em questão, deve ser 
proibida. Esse dizer que se repete nos artigos analisados nos faz questionar a 
imagem que se projeta para a censura e a liberdade de expressão – esta 
supostamente tão valorizada nos Estados Unidos enquanto primeira emenda da 
constituição. Passamos a focar, portanto, no imaginário sobre censura e liberdade 
de expressão relacionadas à pornografia, etapa ainda em andamento do projeto. 
Lembramos, de acordo com Pêcheux (1995 [1975]), que o sentido sempre pode ser 
outro, que é constitutivo do discurso silenciar outros dizeres, outros sentidos. Em 
relação à imagem da pornografia, esses sentidos outros se encontram no dizer de 
um dos sete sujeitos autores, a professora de estudos feministas, Miller-Young. Em 
seu dizer, pornografia é sexo performado por atores. Ela projeta a imagem de algo 
complexo, com vários gêneros e sub-gêneros, lugar da derrubada de barreiras e da 
liberdade sexual. Trabalhamos, enfim, na tensão entre processos discursivos 
díspares e por vezes contraditórios em si mesmos para compreender como pode se 
constituir o imaginário sobre a pornografia, censura e liberdade de expressão. 
Palavras-Chave: Análise de Discurso. Pornografia. Mídia. Censura. 
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RESUMO: Este trabalho se propõe, a partir de visão materialista possibilitada pela 
Análise do Discurso, analisar iniciativas que visem promover a participação da 
mulher na economia global, como é o caso da Entidade das Nações Unidas para 
Igualdade de Gẽnero e o Empoderamento da Mulheres (ONU Mulheres), e do 
Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento Econômico da Mulher (Mulher 360). 
Essa série de determinações, não são transparentes, ao contrário, possuem 
materialidades específicas importantes de serem levadas em conta em nossas 
análises. O objeto das nossas análises é o discurso empresarial e midiático veiculado 
na/pela mídia virtual no que diz respeito a produção de um saber sobre a mulher. O 
discurso da mídia funciona como “destinado” a explicitar o discurso a que se refere. 
O que acontece na divisão social dos gestos de leitura em que o discurso produzido 
pela mídia se apresenta como um “não-lugar” de interpretação, ou seja, como o 
espaço privilegiado da “transparência” dos sentidos. Este funcionamento é descrito 
por Mariani (1998) como discurso sobre, que são discursos que institucionalizam 
sentidos, atuando como intermediários. Entendemos o discurso empresarial como 
um espaço privilegiado para se observar as relações de força que organizam o 
sistema capitalista. 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'. Desenvolvo meu trabalho a 
partir do aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso materialista (AD). A 
AD nos permite compreender os sentidos e interpreta -los a partir de uma relação 
que se estabelece no discurso com sua exterioridade e a história, retomando aquilo 
que ja  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 
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final das análises, chegar à coisa, ao fato, à informação propriamente dita. Em uma 
sociedade pautada nas diferenças, iniciativas por igualdade pretensamente apagam 
diferenças constitutivas, produzindo meios imaginariamente transparentes que 
estabeleceriam a “ordem”. A partir da análise desse material, objetivamos melhor 
compreender as condições de produção do discurso empresarial sobre a mulher 
veiculado na mídia virtual e como ele se caracteriza enquanto discurso sobre 
mulheres; além da posição-sujeito mulher neste discurso e como ela é representada. 
Apesar da condição desigual que a mulher ocupa no mercado de trabalho ser 
diretamente relacionada à história da constituição do sistema capitalista (SAFFIOTI, 
1979), esta condição é construída como um mero erro a ser corrigido na equação 
neutra do sistema capitalista, onde todos teriam, potencialmente, espaço. Desta 
forma, a igualdade de gênero é construída como algo natural, o que provoca um 
estranhamento pela necessidade em se haver campanhas para garantir que as 
mulheres tenham acesso a esse direito e, não que isso ocorra naturalmente, sem 
intervenção. Dessa maneira, que a inclusão das mulheres seja promovida de maneira 
universal, onde todas estariam representadas, sustenta um efeito de neutralidade 
deste discurso. No discurso empresarial na mídia é o capital que justifica e sustenta 
o discurso sobre a igualdade projetando-o como legítimo e óbvio. Assim, empoderar 
mulheres significaria torná-las rentáveis ao sistema capitalista, e assim possibilitá-
las a fazer parte dele, como se a condição desigual da mulher não fosse já parte 
integrada (e necessária) do sistema. 
Palavras-chave: Mulher. Discurso midiático. Discurso Empresarial. Posição-sujeito. 
Nominalizações. 
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RESUMO: Na perspectiva da Análise de Discurso de linha francesa, postulada por 
Michel Pêcheux (1997; 2014) e resignificada por Orlandi (2004; 2006; 2012a; 
2012b) no Brasil, a língua nunca é transparente, nem completa ou ideal, mas opaca 
e múltipla em seu funcionamento, sendo ela a materialidade da ideologia. Se o 
sujeito é pela sua interpelação ideológica, o corpo é a sua materialidade, lugar de 
confronto entre o silêncio e a falha, o dizer e não-dizer que o constitui em suas 
diferentes posições sócio-históricas. Além disso, é sobre e no corpo do sujeito, que o 
discursivo se instaura pelo cruzamento entre o simbólico e o imaginário, e lhe situa 
como espaço de movimento da memória, entre o passado e a atualidade, 
funcionando. Buscar-se-á na análise o modo como o corpo significa, mais 
especificamente, o corpo no espaço urbano atual. O corpo é representado e 
interpretado, por isso, compreender como funciona a sua textualização nos recursos 
midiáticos atuais, bem como essas representações interferem e modificam os efeitos 
de sentido na textualização do corpo, na perspectiva da AD, será o objetivo.  Para 
tanto, é necessário analisar como um determinado discurso mobiliza efeitos de 
sentidos e discursos. Tomamos como objeto discursivo, a capa da revista Veja 
(fevereiro, 2014), na qual ressoam discursos e memórias de punição e de castigo 
impostos sobre o corpo de um jovem negro preso a um poste na cidade do Rio de 
Janeiro; a prisão e o linchamento de outro pela população no Maranhão, e noticiado 
pelo jornal Extra Globo, (07/07/15) e o caso de presos e algemados a lixeiras no Rio 
Grande do Sul, noticiado na TV e nas redes sociais. Logo, analisar-se-á o modo como 
o discurso em torno da punição e do castigo dos supostos “criminosos” faz retornar 
outros discursos que inscrevem os sujeitos em um determinado contexto sócio-
histórico e em determinadas formações discursivas. Buscar-se-á, compreender 
como o corpo, enquanto materialidade do sujeito funciona em seus modos de 
significação e textualização no espaço urbano na/pela mídia, sinalizando para o 
duplo atravessamento do sujeito, pelo real da língua e da história em suas formas de 
pertencimento à cidade, na relação entre os espaços - público e privado, fazendo 
movimentar a memória. Entre nossos objetivos estão: entender o corpo do sujeito 
como elemento constitutivo do corpo social, na relação direta com a cidade como 
lugar de falhas e silêncios, de dizer e de não-dizer, fazendo movimentar a memória 
e a produção de sentidos sempre outros; analisar o funcionamento da memória em 
seus movimentos de retorno constante a um sempre já-lá, no interdiscurso, 
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sinalizando para os efeitos de incompletude e apagamentos que instauram a falha, o 
deslize, tendo em vista a língua como sempre incompleta, opaca e múltipla e por fim, 
considerar as marcas ou regimes de historicidade na filiação às redes de memória e 
ideologia como elementos necessários para a significação dos corpos na cidade, 
entendendo o espaço urbano como constitutivo do corpo do sujeito. A referência ao 
espaço urbano como local de mobilização de sentidos e de corpos, de produção de 
discursos, se faz necessária, haja vista a emergência e repetição de pretensos atos 
de justiça por parte da população na atualidade. As mídias impressas e redes sociais 
trabalham no entremeio das falhas e das possibilidades de dizer: a notícia 
bombástica, o furo de reportagem e a rapidez na amostragem e resposta à 
população, no contexto de violência e crise da época, seriam seus meios de condição 
e acesso ao público alvo. Esse público não se resume mais aos adultos ou apenas aos 
assinantes das revistas, mas estende-se aos jovens e às crianças ávidas por 
noticiários em primeira mão. As redes sociais funcionam, nesse sentido, como elo 
constante entre o mundo particular – privado – e o mundo coletivo – virtual. Nessa 
relação de existência entre o real (privado) e a virtualidade (coletiva), a cidade é o 
lugar constitutivo do sujeito, ambos não existem separadamente. Seria, portanto, 
não apenas o espaço urbano, mas a urbanidade pensada na relação direta 
sujeito/língua/história, o sujeito em sua ilusão de integração ao mundo, ao grupo, 
pelo acesso às imagens que funcionam como representativas do lugar ao qual ele 
pertence ou deseja pertencer, as suas posições diante desses eventos e sua 
necessidade de dizer sobre, de marcar sua posição quanto aos assuntos que se 
originam na urbanidade, constituem espaço propício para as discussões em Análise 
de Discurso.  
Palavras-chave: Discurso. Sujeito. Mídia. Ideologia. Cidade.  
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RESUMO: Este projeto para uma tese de doutorado propõe-se a realizar um estudo 
sobre o processo de resistência feminina na religião islâmica. Pretendemos, com o 
aporte teórico da Análise do Discurso de linha francesa de Michel Pêcheux e estudos 
nas áreas de ciências sociais, investigar as manifestações de mulheres muçulmanas 
em sua luta pela igualdade de gênero. Almejamos compreender os processos de 
subjetivação e de alteridade acerca da mulher muçulmana em sua militância e a 
complexidade da designação do que se caracteriza pelo conceito de feminismo 
islâmico. Nossa pesquisa se concentrará exclusivamente nas materialidades 
discursivas produzidas por mulheres muçulmanas no campo do movimento de luta 
por igualdade de direitos. Devido à limitação do foco e da seleção do corpus, não 
serão aprofundados estudos acerca da religião islâmica em si. Apenas nos ateremos 
a questões que nos permitam compreender as condições em que o discurso 
feminista islâmico surge e se constitui. A delimitação temporal estipulada para 
nosso corpus restringe-se aos anos de 2016 a 2018, de forma que nosso interesse é 
pelas manifestações mais recentes do movimento feminista islâmico. Para a 
formação de nosso corpus, selecionamos três expoentes do movimento a partir de 
distintas condições sócio históricas de produção. 1) grupo brasileiro denominado 
Feminismo Islâmico. É o único grupo militante com esse viés no país. Sua militância 
se dá através de postagens em sua página pública do Facebook e em seu blog. O 
grupo é formado por brasileiras convertidas. Assim, temos, para este caso, um 
sujeito oriundo de uma sociedade ocidental e predominantemente cristã que 
posteriormente se converte à religião islâmica. 2) Blog Free Women Writers. 
desenvolvido por mulheres afegãs. Neste caso, temos um movimento de resistência 
e de luta por direitos produzido por mulheres oriundas de um país muçulmano, 
marcado por severas mudanças após a ascensão do Talibã ao poder, resultando na 
eliminação de direitos que antes as mulheres desfrutavam, como o acesso à 
educação. 3) A militância da ativista turco-alemã Kübra Gümüsay, a partir de 
discursos proferidos por ela em um evento promovido pelo Friedrich Ebert Stiftung 
em Berlim, em Maio de 2016, e em uma conferência TED realizada também em 
Berlim, em janeiro de 2017, sendo que futuros discursos veiculados durante o 
período estipulado para a pesquisa poderão ser adicionados para análise. Gümüsay 
é uma jovem de origem muçulmana, porém nascida e criada na Alemanha, ou seja, 
uma muçulmana em uma cultura ocidental e em contexto de imigração. É 
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considerada uma das ativistas mais influentes da Alemanha no que se refere ao 
movimento feminista islâmico. Dessa forma, como vemos, nosso corpus é 
constituído por sujeitos com pontos de aproximação e de afastamento, cujas 
condições e lugares de fala produzirão distintos processos de assimilação, 
deslocamentos e de identificação.  Em relação aos processos de subjetivação e de 
alteridade do sujeito reconhecido no interior do movimento denominado de 
feminismo islâmico, estruturaremos nossas análises com base nos conceitos de 
sentido, subjetivação, identificação e formação imaginária de acordo com Pêcheux 
(2014) e Orlandi (2001). Investigaremos as reivindicações dos movimentos 
feministas e relações de aproximação e de confronto entre as distintas formações 
discursivas que se constituem no movimento feminista no Brasil e no mundo 
utilizando como suporte teórico a proposta de leitura dos Textos Sagrados a partir 
de uma visão de inclusão feminina, elaborado por Wadud (1999), e as análises 
realizadas por Abdullah (2012) sobre o feminismo islâmico atual. Constatamos, em 
observações iniciais, um movimento de contestação da imagem construída no 
ocidente a respeito da mulher muçulmana como oprimida e sem condições de lutar 
por igualdade. Há um movimento de oposição a manifestações imperialistas e às 
acusações de opressão, materializadas, por exemplo, em discussões acerca do hijab, 
o véu muçulmano, reivindicado por determinadas ativistas como símbolo de 
resistência e de poder.  Pudemos também observar atravessamentos de discursos 
relacionado à xenofobia, islamofobia e racismo, em que a discussão sobre os direitos 
das mulheres é instrumentalizada para dar suporte a ações e políticas anti-
imigração.   

 
Palavras-chave: Feminismo. Islamismo. Discurso.  

  
 
  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

150 
 

 
Januário Garcia Leal - o lendário vingador mineiro (re)construído 
nas diversas vozes no documentário O Sete Orelhas: Herói Bandido 

 
Andréa de Rezende Arantes Furtado 44 

Universidade Vale do Rio Verde – (UNINCOR) 
Prof.ª Dra. Maria Alzira Leite 

 Funcionamento do Discurso e do Texto 
Análise do Discurso 

 
RESUMO: Nesta comunicação, pretende-se, num primeiro momento, mapear as 
diversas vozes nos recortes de cenas que permeiam o documentário O Sete Orelhas: 
Herói Bandido, dirigido e editado por Bruno Maia (2012). A história narrada e 
discutida no documentário aconteceu em 1802, na cidade de São Bento Abade, onde 
duas famílias, os Silva e os Garcia, brigavam por demarcação de terras. Depois de 
alguns conflitos, o pai da família Silva chamou seus sete filhos e exigiu que os 
mesmos matassem João Garcia, proprietário da fazenda vizinha. Os sete homens 
amarraram-no numa figueira, tiraram a pele do corpo todo de João e deixaram-no 
ali para que fosse comido pelas aves de rapina. Januário Garcia Leal (1761–1808), 
irmão de João Garcia e capitão de ordenanças, considerado um homem bom e 
trabalhador, buscou o apoio das autoridades coloniais, entretanto não obteve 
nenhum retorno. Por isso, ele jurou vingança e seguiu os criminosos pelo território 
mineiro afora, assassinando um por um. Para finalizar o ato, cortava a orelha do 
homem “justiçado”, salgava-a e enfiava-a num cordão, que foi exibido como um colar 
pelos locais públicos por onde passava. Não demorou muito para ser conhecido 
como o “Sete Orelhas”. Passou a ser procurado pelo poder público, porém protegido 
pelo povo. O interesse em desenvolver um estudo envolvendo ações discursivas se 
justifica pelo fato de o documentário contemplar um movimento de vozes que 
possibilita não apenas o resgate da história do “Sete Orelhas”, mas também, a 
valorização da cultura histórica do povo de São Bento Abade por meio da retomada 
e manutenção da memória que enaltecem um cidadão que chegou a ser comparado 
a Lampião. Ao estudar as possibilidades de leitura e produção de sentido, no 
documentário, notamos que os dizeres dos enunciadores emergem de diversas 
esferas (BAKHTIN, 2003), num processo polifônico de orientação e produção de 
sentido. Isso instiga-nos, ainda, a discutir e a problematizar sobre o discurso 
polifônico, o discurso homofônico, o estudo das relações entre os enunciados, e, as 
relações dialógicas entre os enunciados que constituem o método dialógico. Nesse 
cenário, amparando-nos numa perspectiva Bakhtiniana e seu círculo, na qual 
defende a coexistência de inúmeros enunciadores e narrativas, almejamos examinar 
como os diferentes relatos postos no documentário, configuram-se numa 
“heterogeneidade discursiva”, expressão criada por Bakhtin em seus trabalhos 
sobre literatura, como destaque, nos romances de Dostoiévski, em que várias 
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“vozes” se exprimem sem que nenhuma seja dominante (BAKHTIN, 1970), podendo 
(re)construir, no decorrer da enunciação, a imagem de Januário Garcia Leal, como 
“herói” e/ou como “bandido”. O herói para Bakhtin “Tem competência ideológica e 
independência; é interpretado como autor de sua concepção filosófica própria e 
plena e não como objeto da visão artística final do autor. Para a consciência dos 
críticos, o valor direto e pleno das palavras do herói desfaz o plano monológico e 
provoca resposta imediata, como se o herói não fosse objeto da palavra do autor mas 
veículo de sua própria palavra, dotado de valor e poder plenos” (BAKHTIN,  2005, p. 
3). A consciência do herói não se mescla com a do autor. Ela é considerada como 
uma outra consciência, que não se objetifica, não se torna um simples objeto da 
consciência do autor. A imagem desse herói de Dotoiévski não é comum como do 
herói tradicional. Este estudo será de natureza qualitativa, com procedimentos 
analíticos linguístico-discursivos. O gênero documentário, segundo Nichols (2005, 
p. 73), “possui uma voz entre muitas outras numa arena de debate e contestação 
social. O fato dos documentários não serem uma reprodução da realidade dá a eles 
uma voz própria”. Porém, no documentário, em análise, consideramos que cada 
personagem é um sujeito que mantém sua individualidade marcada pelo papel que 
desempenha; cada personagem participa do grande diálogo, mantendo sua voz e sua 
consciência com as demais. As personagens vão se definindo no diálogo com outros 
sujeitos-consciências. Podemos dizer que refletir à maneira polifônica requer 
pensar na escrita como um grande diálogo que não reserva ao autor a última palavra, 
mas faz ecoar a sua voz com as vozes dos sujeitos sobre quem se escreve, em um 
verdadeiro inacabamento. 
Palavras-chave: Januário Garcia Leal. Polifonia. Homofonia. Dialogismo. Bakhtin.  
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Jardim Itatinga: as fronteiras discursivas do urbano 
 

Mirielly Ferraça45 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra Suzy Lagazzi 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 
 
RESUMO: A cidade se constitui como um espaço dividido, interditado pelo Estado a 
partir de suas políticas de organização que ditam os trajetos e o movimento do 
sujeito (no) urbano. Fruto de uma política pública de higienização e exclusão, o 
bairro Jardim Itatinga (Campinas-SP) é, desde a década de 60, lugar destinado à 
prostituição. O local foi estrategicamente construído distante do centro, na região 
Sudoeste de Campinas, às margens das rodovias Santos Dumont (SP-075) e 
Bandeirantes (SP-348), no extremo das delimitações territoriais da cidade. Tal 
configuração geográfica cria uma espécie de ilha, mantendo afastadas as mulheres 
que não cabiam nas ruas e avenidas centrais; são mais de 10 quilômetros que 
separam centro e bairro. Cerca de 2 mil mulheres ocupam seminuas a rua, 
convidando os clientes que por ali transitam a entrarem nas casas. Como espaço 
constituinte do urbano, há no bairro casas de prostituição e casas de família, 
designação (ins)escrita em muros e portões pelos próprios moradores, os quais, 
muitas vezes, não possuem relação direta com a prostituição. Pela designação casa 
é possível observar que os sentidos que se espacializam (n)o bairro estão em 
disputa. Assim, casa e rua, público e privado, prostituição e família funcionam na 
memória da evidência da delimitação dos espaços e na evidência dos sentidos que 
podem e devem circular nesses lugares, bem como no próprio movimento equívoco 
dos sentidos, inscritos no jogo histórico-político que divide a cidade. Os sentidos no 
Jardim Itatinga se constituem em meio a fronteiras borradas, porosas, rachadas. 
Para a constituição do corpus de pesquisa, realizei entrevistas com moradores, 
comerciantes, prostitutas e trabalhadores de instituições públicas, com o 
consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Campinas. Até o momento foram entrevistados um dono de casa e uma dona de casa; 
três moradores; uma agente de saúde; um ex-agente de saúde, que sempre morou 
no bairro ao lado; duas coordenadoras do Cepromm; uma prostituta, representante 
da Associação Mulheres Guerreiras e uma moradora do bairro ao lado que presta 
serviços às casas de prostituição, como lavadeira de roupas. Interessa, nesta 
pesquisa, compreender a) os efeitos de sentido dessa exclusão que constitui bairro 
e sujeitos; memória viva, espaço aberto que continua a significar a interdição de 
sujeitos e seus trajetos na (pela) cidade; b) quais laços amarram sujeito e cidade e 
como os sentidos se espacializam no urbano e o significam; c) como, a partir dessas 
fissuras fronteiriças do sentido, o equívoco irrompe na língua, significando sujeitos 
e espaço. Nesse momento do trabalho, ocupo-me, a partir da materialidade, em 
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pensar como casa e a elipse de prostituição ou com o complemento nominal de 
família, explícito na placa, funcionam. Para esse recorte discursivo analítico, ancoro-
me nas seguintes prerrogativas: a) o par casa/rua “se coloca como um dos elementos 
organizadores por excelência do espaço urbano e das relações sociais que aí se dão” 
(ORLANDI, 2012, p. 199) e que b) “a quantidade é constitutiva do processo de 
significação da cidade e da cidadania: a cidade supõe muitos do mesmo no mesmo 
lugar” (ORLANDI, 2004, p. 64). Assim, parto do par casa/rua para pensar nos efeitos 
de sentido que casa adquire nesse espaço na relação que estabelece com a rua. Em 
relação à quantidade marcada no espaço urbano e discursivo, considero que casa de 
prostituição e casa de família constituem-se pela quantidade em meio a relações de 
força e disputa de sentidos. Casa, sem qualquer complemento, funciona na 
opacidade, na espessura, no encontro e desencontro dos sentidos, significando, 
simultaneamente e contraditoriamente, bordel, lar, empresa, prisão. Ainda, 
considero a elipse como excesso e não como falta como prevê a gramática tradicional 
–  a qual pressupõe, inclusive, um uso consciente pelo sujeito. O que se tem 
percebido é que nas sequências discursivas selecionadas, a elipse, por vezes, fura, 
tropeça e revela o equívoco na língua, a contradição do real da língua.  
Palavras-chave: Prostituição. Cidade. Discurso.  
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Movimento Escola sem Partido: discursos de ódio sobre 
professores 

 
Rocheli Regina Predebon Silveira46 

Universidade Federal de Santa Maria  
Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer 

Funcionamento do discurso e do texto 
Análise do Discurso 

 
RESUMO: A presente pesquisa se propõe a analisar os discursos de ódio sobre os 
professores na página do movimento Escola sem Partido no Facebook.  O intuído é 
compreender as implicações que surgem na prática docente, a partir desses 
discursos. A adesão ao movimento Escola sem Partido vem crescendo a cada dia. 
Assim, como meio de divulgação, o movimento possui páginas oficiais na internet e 
na rede social Facebook. A página no Facebook intitulada “Escola sem partido” 
possui quase 100.000 (cem mil) seguidores. Nela são feitas postagens de materiais 
preparados por professores com possíveis ideologias políticas, notícias sobre alunos 
que estão sendo, segundo a página, usados como “massa de manobra”, ou ainda 
reportagens e artigos sobre o próprio grupo. Cada postagem na desse movimento 
tem repercutido inúmeros comentários e curtidas, além de vários 
compartilhamentos. Os comentários contêm argumentos a favor ou contra ao Escola 
sem Partido, porém, o mais preocupante é que há muitos comentários ofensivos 
dirigidos, principalmente, aos professores. Por entendermos que a educação reflete 
diretamente na sociedade, o processo de negatividade da imagem do professor, 
pode desencadear uma descrença na educação como um todo. A partir do exposto, 
esta pesquisa se justifica pela importância da educação para a manutenção de uma 
sociedade organizada e pelo papel do professor como ator social de extrema 
importância no desenvolvimento educativo. Ainda, se fundamenta pela relevância 
que as redes sociais têm assumido na vida cotidiana da população, se apresentando 
como principal difusora de ideias e discursos, neste caso, como difusora de uma 
suposta imagem difamatória dos professores. Para tanto, traçamos objetivos 
específicos, a saber: a) refletir sobre o discurso de ódio em ambientes virtuais; b) 
perceber as relações estabelecidas nestes discursos de ódio, a partir da Análise de 
Discurso de linha francesa; c) compreender os fatores e as consequências dos 
discursos de ódio para os professores; d) entender o impacto que os discursos de 
ódio contra os docentes podem causar na sociedade. Como referencial teórico, 
utilizamos Aranha (2006) que nos possibilitou entender o processo de construção 
da LDB. Em seguida, mobilizamos saberes sobre o movimento Escola sem partido, 
para isso utilizamos como referencial as páginas oficiais do movimento, além do 
estudioso da causa Fernando Penna. Para entender mais sobre a rede social 
Facebook e sobre os discursos no meio digital utilizamos obras de Cristiane Dias. O 
conceito de ódio foi tomado por empréstimo de Oliva (2015) e Silva (2011). E, os 
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preceitos da Análise de Discurso de linha francesa, teoria base nesse projeto, foram 
desenvolvidos a partir de Orlandi , Pêcheux e Pêcheux e Fuchs (1997). 
Especificamente, o contexto de compreensão do fenômeno a ser analisado, será a 
página “Escola sem Partido” no Facebook, através de postagens e comentários feitos 
por usuários ou pela própria página que apresentem discursos de incitação ao ódio 
contra professores. Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, serão adotados 
como procedimentos pesquisas bibliográficas e documentais. Já a análise do corpus 
será discursiva se dará a partir dos princípios da Análise de Discurso de linha 
francesa, objetivando demonstrar uma possível interpretação dos sentidos 
produzidos em relação ao ódio aos professores, através das postagens do 
movimento. Com isso, entendemos que os discursos imbuídos de ódio sobre os 
professores, muitas vezes, instigados pelas próprias postagens feitas pela página do 
movimento Escola sem Partido, podem comprometer o desenvolvimento do 
trabalho docente e, acarretar problemas para toda a sociedade. Isso pode resultar 
na criação de uma imagem negativa do professor, aumentando assim, o desrespeito 
e a violência em sala de aula e por consequência uma maior desvalorização da 
profissão. 
 
Palavras-chave: Discurso de ódio. Professor. Escola sem Partido. Análise de 
Discurso. 
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(Não) Sou palhaço: efeitos de sentidos do nariz vermelho em 
protestos de rua no Brasil 

 
Romulo Santana Osthues47 

Universidade Estadual de Campinas 
Profa. Dra. Suzy Maria Lagazzi 

Funcionamento do Discurso e do Texto 
    Análise do Discurso 

 
RESUMO: O nariz vermelho de palhaço é uma máscara que, frequentemente, os 
sujeitos em manifestações de rua utilizam para requerer ou protestar contra algo 
em diversas sociedades. Num Brasil em que as ruas voltaram, desde 2013, a ser 
territórios oportunos ao exercício do direito de se manifestar, há um efeito de 
sentido regular do uso desse objeto: não querer ser passado para trás, não querer 
ser feito de bobo. Entretanto, via memória discursiva, percebe-se que no campo de 
sentidos de/para palhaço não só cabem docilidade, tolice, subalternidade. Há 
sujeitos na posição de palhaços em rebeldia se significando como bufões também, 
por meio de atos de ruptura nesse efeito de pré-construído do “ser ludibriado”. A 
partir de um arquivo constituído por fotografias e vídeos de sujeitos em protestos 
de rua utilizando o nariz vermelho de palhaço, descreverei o funcionamento dessa 
máscara como objeto simbólico nos discursos desses sujeitos, explicitando como ela 
significa a partir de determinadas condições de produção, entendendo o que torna 
possível que tal objeto signifique de certos modos, e não de outros. Esse arquivo será 
composto por imagens que estiverem disponíveis em hemerotecas e na internet, 
publicadas por instituições jurídicas e indivíduos em suas redes sociais digitais, que 
remontem a manifestações de rua ocorridas entre os anos de 2013 e 2016. Ao dar 
visibilidade às condições de produção desses discursos e às formações discursivas 
em jogo, procurarei apontar alguns dos sentidos de/para palhaço que circulam nos 
protestos de rua e como seus efeitos têm consequências para as esferas sociais e 
políticas do País. Quero também entender como os sentidos de palhaço se 
historicizaram até chegarem a seus efeitos em protestos de rua no Brasil, permitindo 
que eu possa responder a algumas questões sobre o tema. Quais formações 
imaginárias sobre palhaços contribuem para que os sujeitos em protesto sejam 
constituídos pela/na equivocidade que lhes e  pertinente? Como é possível enunciar 
verbalmente – por meio de palavras de ordem, cartazes, faixas etc. – não querer ser 
tratado como palhaço e, ao mesmo tempo, assumir visualmente – utilizando o nariz 
vermelho, ou mesmo, outros adereços utilizados por palhaços – que o é? Ressalto 
também que, em muitos casos, as manifestações se fundamentam em performances 
provocativas, debochativas e, às vezes, violentas. Geralmente, os que protestam 
desse modo são ativistas, militantes de determinada causa, que vestem o nariz 
vermelho de palhaço com o intuito de estarem em confronto corporal com os que 
são seus adversários (ainda que ideológicos somente). Os atos desses sujeitos na 
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posição de palhaços remetem ao grotesco, que constitui também, via memória 
discursiva, a palhaçaria (a bufonaria como a reconhecemos). Portanto, esses outros 
sentidos de/para palhaço fazem com que mais questões sejam postas. Por exemplo, 
como pode um sujeito pertencente à sociedade brasileira, na qual a formação 
imaginária do palhaço dócil, paspalho, ludibriado é dominante, deslocar-se no 
sentido de um palhaço crítico, que é o bufão, para produzir discursos transgressores 
em situação de protestos de rua? Quais discursos “falam em outro lugar” para que 
esse sujeito também transgrida os sentidos dominantes da palhaçaria em sua 
sociedade? Como esses sujeitos acessam, pelo interdiscurso, a palhaçaria para que 
produzam efeitos de sentidos tão díspares em protestos de rua? É a ideologia que 
fornece as evidências pelas quais todo mundo sabe o que é um palhaço, “evidências 
que fazem com que uma palavra ou um enunciado ‘queiram dizer o que realmente 
dizem’ e que mascaram, assim, sob a ‘transparência da linguagem’, aquilo que 
chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados” 
(PÊCHEUX, 1995, p. 160, grifos do autor). Desse modo, considerando que, sob essa 
“transparência da linguagem”, o sentido de palhaço pode aparecer como uma 
evidência, proponho trabalhar para além dela, longe dos efeitos da ideologia, para 
avançar na compreensão do funcionamento discursivo do nariz vermelho de 
palhaço em protestos de rua. E, para ilustrar e dialogar sobre meu objeto de pesquisa 
no XXIII SETA, apresentarei alguns recortes do arquivo que estou constituindo e 
exporei gestos de leitura sobre eles durante a comunicação oral. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Palhaço. Protestos de rua. 
  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

158 
 

O Discurso sobre clima do Nordeste: análise de uma questão do 
vestibular da Unicamp 

Livia Dias de Azevedo48 
Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Edson Roberto de Souza 
Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 
 

 
RESUMO: A Análise do Discurso (AD) se constitui importante possibilidade de 
leitura do mundo. A AD é uma área de conhecimento que está no entremeio da 
Linguagem, História e Ideologia (ORLANDI, 2015). A história desnaturaliza os 
acontecimentos e fenômenos sociais e os coloca dentro de contextos nos quais são 
necessários considerar suas dimensões espaciais, políticas, culturais, simbólicas, 
econômicas, dentre muitas outras. O discurso é a unidade de análise da AD e a língua 
é a sua principal materialidade, mas não é a única, se pensarmos na linguagem como 
um sistema mais amplo, complexo e incompleto, podemos alargar o seu conceito e 
pensar que a materialidade se constitui de várias formas de linguagem, como, por 
exemplo, fotografias, gráficos, pinturas, músicas, danças, ou seja, uma série de 
linguagens não-verbais, que são carregadas de discursividade em suas 
manifestações materiais. O que estamos propondo é que a linguagem seja 
considerada em sua dimensão verbal (falada e escrita) e não-verbal (gráficos, 
pinturas, figuras, fotografias, mapas, desenhos, arquitetura). Nesse sentido, a AD não 
trabalha a linguagem como sistema abstrato, mas com a língua enquanto 
materialidade simbólica, “com maneiras de significar, com homens falando, 
considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto 
sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade.” 
(ORLANDI, 2015). Dessa forma, apresentamos neste texto a análise discursiva da 
questão de número 16 da prova de Geografia do ano de 2003 da segunda fase do 
vestibular da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, que trata do clima da 
Região Nordeste do Brasil. Vale ressaltar que este trabalho faz parte de uma ampla 
pesquisa de doutorado, cujo objetivo geral é compreender o papel discursivo das 
imagens nas questões de Geografia do vestibular da UNICAMP. Para a presente 
análise utilizou-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`S) de Geografia, um 
livro didático de Geografia e uma matéria da página “Brasil escola” do website do 
Universo Online – UOL e o Manual do Estudante para o vestibular. Nos exames 
vestibulares, a relação ideológica-discursiva se reproduz, principalmente, pela 
memória discursiva. O professor elaborador mobiliza sua memória discursiva no 
momento em que formula as questões e o mesmo ocorre com o candidato, no 
momento em que lê e responde a prova. “A memória deve ser entendida aqui não no 
sentido diretamente psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos 
entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da 
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memória construída pelo historiador” (PÊCHEUX, 2015). A ideia do clima como 
fenômeno natural circula por todos os documentos citados e demonstra certa 
consonância entre discursos sobre o clima. A análise utilizou como referência 
teórica-metodológica as contribuições de Pêcheux (2008, 2015), Maldidier (2003), 
Brandão (2012), Orlandi (2001, 2015), dentre outros. Em Geografia e suas relações 
com a Natureza, Santos (1972) e para problematizar a imagem clichê, Deleuze 
(2007). A análise revelou que os sentidos produzidos sobre o clima do Nordeste não 
estabelecem tensões, contradições e discordâncias significativas com as 
textualizações investigadas, apesar de que a ideia estabilizada sobre o tema não ser 
condizente com a diversidade climática observada nesta Região. É possível inferir 
através da análise realizada que as informações sobre o clima do Nordeste do Brasil, 
têm certa estabilidade de sentidos. E ao se comparar o clima e a vegetação da Região 
Nordeste essa estabilidade é novamente confirmada. Faz parte da memória 
discursiva que o clima do Nordeste  é  apenas do tipo semiárido e a sua vegetação se 
caracteriza pela caatinga. Entendemos que o clima semiárido cubra parte 
importante da Região Nordeste do Brasil, mas argumentamos que existem outros 
tipos climáticos que também constituem este espaço, mas são sombreados pela 
força dos discursos construídos sobre a aridez nordestina. Nesse sentido, as 
contribuições de Pêcheux nos indicam que a memória discursiva é também uma 
construção social que estabelece e se reestabelece pela força do tempo, da história, 
das linguagens e dos sentidos estabilizados que pela força da sua permanência 
reproduzem imagens clichês, neste caso, imagens clichês de Nordeste. 
Palavras-chave: Discurso. Imagem. Nordeste 
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O espaço marcado pelo tempo na/da contemporaneidade 
 

André Silva Barbosa49 
Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Eni Puccinelli Orlandi 
Funcionamento do discurso e do texto 

Análise do Discurso 
 
RESUMO: Iniciamos a nossa pesquisa com a hipótese geral de que há um processo 
discursivo na/da contemporaneidade marcado pelo imediatismo, pela 
instantaneidade, pela acessibilidade, pela praticidade, e que, entre outros sentidos, 
produz, sobretudo, uma injunção à velocidade. No trabalho de diferentes autores 
destacamos o que podemos considerar como distintos lugares de significação desse 
processo. David Harvey, por exemplo, retomando Marx, nos fala que “o acesso a 
mercados mais distantes, a novas fontes de matérias-primas e a novas 
oportunidades para o emprego da mão-de-obra sob relações sociais capitalistas”, 
que é possibilitado pela fomentação da “produção de formas baratas e rápidas de 
comunicação e transporte”, gera “o efeito de aumentar o tempo de giro do capital”, 
e que quanto mais longo é esse tempo “menor é o rendimento anual da mais-valia” 
(HARVEY, 2005, p.50). Citando Marx (1973, p. 538 apud HARVEY, p.50, 51), ele 
explica como uma das saídas desse primeiro impasse gerado pela aceleração nos 
meios de transporte e de comunicação é a própria intensificação da velocidade. A 
questão, não sendo “a distância do mercado no espaço, mas a velocidade (...) pela 
qual o mesmo pode ser alcançado”, ocasiona “um grande estímulo para a redução do 
tempo de circulação a um mínimo”. Em nosso próprio campo teórico, o da Análise 
de Discurso, também encontramos pesquisas através das quais podemos expor 
outras formas de acontecimento do processo que estamos abordando, como, por 
exemplo, a da escrita na internet, tal como esta é trabalhada por Cristiane Dias. A 
autora (2008, p.43,44) cita que a “velocidade do mundo contemporâneo textualiza 
o próprio acontecimento” e, ao tratar dessa textualização na escrita do “internetês”, 
Dias diz que “a abreviação das palavras no internetês é a textualização da velocidade 
do acontecimento tecnológico e das formas de relação”. Nesses casos, nos 
deparamos com a produção da injunção à velocidade em diferentes âmbitos, no dos 
meios de transporte e de comunicação, no da circulação de mercadorias e no do 
espaço digital, ambos entendidos por nós como materialidades em que o processo 
em questão se constitui. É nesse contexto em que, a partir do nosso pressuposto 
geral, definimos uma segunda hipótese, que consiste na consideração de que esse 
processo discursivo contemporâneo que destacamos, do imediatismo, da 
acessibilidade, da praticidade, tem como uma das diferentes materialidades 
nas/pelas quais se realiza, a própria edificação, a construção da cidade, 
constituindo-a pela mobilidade urbana que, por sua vez, produz assim a velocidade 
determinada pela injunção deste processo. Para trabalhar essas diferentes 
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hipóteses, formulamos primeiramente o objetivo geral de compreender o 
funcionamento discursivo de determinados “lugares” edificados no “espaço” (TUAN, 
1983) da cidade de acordo com a sua “organização” (ORLANDI, 1999), visando 
apreender o modo como, ao construí-los, ela constituí também a mobilidade urbana. 
Além de “lugar” e “espaço”, demandamos ainda outros conceitos provenientes do 
campo da Geografia, entre eles o de “fixo” e de “fluxo”. Segundo Milton Santos 
(2006), o “fixo” está relacionado aos “elementos fixos” em um espaço, como, por 
exemplo, pontes, casas, lojas, hospitais, etc., já os “fluxos” “são um resultado direto 
ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos”. Seguindo esses termos, 
estabelecemos o objetivo de analisar certos “fixos”, que também estão sendo 
tratados por nós enquanto “lugares” (TUAN), buscando compreender o modo como 
eles produzem sentidos, isto é, particularmente, a maneira como “organizam” 
(ORLANDI) tanto os seus próprios espaços interiores como o espaço da cidade. 
Ainda de acordo com essas categorias, pelo intuito de trabalhar a hipótese de que a 
relação com o tempo produzida pela mobilidade constituída pela “organização da 
cidade” é significada pela velocidade, estabelecemos o nosso segundo objetivo 
específico, que consiste na análise de “fluxos” que são determinados por alguns 
“lugares fixos” na cidade. Em ambos os casos, as nossas análises partem de locais 
como um shopping, uma praça pública, um condomínio particular ou mesmo um 
bairro. Mas, certamente, em cada um deles adaptamos a nossa perspectiva de acordo 
com o objetivo em questão. Ou seja, em um primeiro momento, nos perguntamos 
sobre os espaços “internos” desses “lugares” e, em seguida, sobre as relações, os 
“fluxos” que através deles são estabelecidos para com outros recintos na cidade. Por 
fim, gostaríamos de ressaltar que o nosso objeto de análise é o “discurso”, definido 
como “efeito de sentidos” entre locutores (PÊCHEUX, 1997). Sublinhamos que ao 
elencarmos categorias de outras áreas disciplinares para a nossa pesquisa, o 
fazemos através de um deslocamento com o qual buscamos discutir tais conceitos 
de acordo com o nosso campo teórico. Dessa forma, “lugar”, “fixo”, “fluxo”, por 
exemplo, não estão são sendo trabalhados por nós da mesma maneira como os 
encontramos nos textos dos geógrafos. Visando apreendê-los em sua complexidade 
material, compreender as “diferentes linguagens” que os constituem, a “consistência 
significativa” (ORLANDI, 1995) que cada um possui, para analisá-los enquanto 
“discurso”, estamos tratando-os sobretudo enquanto “pratica discursiva”.   
 
Palavras-chave: Discurso. Cidade. Velocidade. Espaço. Lugar.      
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RESUMO: A presente pesquisa trata-se de um gesto analítico que visa, pelo viés das 
narrativas acadêmica, da imprensa e de documentos oficiais, analisar determinados 
efeitos de sentido construídos nos processos discursivos de subjetivação do sujeito 
denominado pelo acrônimo brasiguaio, por meio da determinação dos mecanismos 
discursivos específicos nos/pelos quais esses sentidos são produzidos. O objetivo 
desse gesto analítico é possibilitar a reflexão sobre o(s) imaginário(s) que tais 
discursos configuram para o brasiguaio e, desse modo, possibilitar a reflexão sobre 
quais categorias os discursos em foco constroem para esse sujeito, isto é, para um 
sujeito que compõe um grupo minoritário cujos “lugares políticos” (INDURSKY, 
2002) são tão incertos, tão fluídos, tão disputados. Conforme adentramos níveis 
mais profundos da análise procuramos no interior dessa proposta – e aqui 
configura-se a especificidade da pesquisa – compreender tais processos de 
subjetivação por meio da análise da constituição desse sujeito a partir de sua 
intrínseca relação com os espaços (em) que ele (se) significa.  A temática brasiguaia 
já foi, sim, analisada no interior de diferentes campos do conhecimento 
(Antropologia, História, Sociologia, etc.). Mas não a partir de uma perspectiva 
discursiva que toma a linguagem como um observatório de fenômenos espaciais. 
Aliás, a relevância e atualidade desta pesquisa encontram-se exatamente nisso, ou 
seja, no fato de abordarmos o sujeito brasiguaio a partir do quadro teórico de uma 
perspectiva discursiva que relaciona – de modo indissociável – sujeitos e espaço 
através da língua. Dentro do quadro teórico da Análise do Discurso de linha francesa 
mobilizamos, pois, conceptualizações advindas do Saber Urbano e Linguagem para 
tentar melhor compreender o funcionamento e as especificidades dos efeitos de 
sentido políticos e de sociabilidade produzidos em discursos sobre o sujeito 
brasiguaio. Ao realizar tal gesto analítico através de uma óptica que leva em 
consideração a complexidade dos espaços pelos quais esse sujeito transita, cremos 
poder contribuir para a reflexão científica acerca de um aspecto que é fundamental 
à compreensão do modo como a identidade brasiguaia é construída em 
determinados discursos em circulação: referimo-nos à questão da(s) 
FRONTEIRA(S). No esforço por melhor compreender as condições de construção da 
identidade brasiguaia deparamo-nos inevitavelmente com a memória histórica 
acerca das relações políticas entre Brasil e Paraguai, a qual mostra nitidamente 
como a existência da identidade em questão, e como – por consequência – os 
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sentidos produzidos para ela por discursos como, por exemplo, o acadêmico, o 
midiático e mesmo o oficial são absolutamente indissociáveis do processo histórico 
de delimitação das fronteiras entre as duas nações em questão. A longa e conturbada 
delineação das fronteiras entre os dois países está necessariamente presente na 
produção de sentidos que se dá no interior dos processos discursivos de 
subjetivação do sujeito brasiguaio. E isso ocorre porque as fronteiras não são 
naturais, não são pré-constituídas, não são dadas. Não são, portanto, uma evidência 
(RODRÍGUEZ, 2011, p. 245). O espaço (e, neste caso específico, a fronteira) trata-se 
de uma configuração histórica específica dos modos de interpelação dos sujeitos 
(FEDATTO, 2007, p. 32), o que quer dizer que a formulação dos sujeitos, que a 
textualização de sentidos que lhes são atribuídos, é diretamente afetada pelo modo 
de sua presença num determinado espaço. Por esse motivo entendemos ser 
relevante pensar discursivamente a relação constitutiva entre o sujeito brasiguaio e 
esta forma específica do espaço que é a fronteira. E para fazê-lo, partimos do fato de 
que a memória dos processos de delimitação de fronteiras entre Brasil e Paraguai 
encontra-se de certo modo “encarnada” no próprio acrônimo brasiguaio, o que nos 
oferece, cremos, uma interessante entrada analítica em nossa questão central. 
Considerando isso, propomos trabalhar com as questões relacionadas aos processos 
de espacialização (intrínsecas à reflexão acerca dos processos discursivos de 
subjetivação do sujeito brasiguaio) partindo da nomeação deste – nome, aqui, 
tomado enquanto “objeto simbólico que dá existência a um grupo” (SERIOT, 2001). 
Acreditamos que a conjuntura atual dos brasiguaios, que a natureza (política, 
jurídica, simbólica, histórica) de sua presença na fronteira entre as nações brasileira 
e paraguaia pode ser parcialmente explicada por meio da análise do(s) seu(s) 
processo(s) de nomeação.   
 
Palavras-Chave: Fronteira. Nomeação. Espaço. Discurso. Brasiguaio. 
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RESUMO: Esta apresentação é parte de uma pesquisa que visa compreender os 
sentidos (humorísticos ou não) construídos sobre o impeachment por um portal de 
desnotícias, o The Piauí Herald; levo em conta, no horizonte da produção desses 
efeitos de sentido, sua relação com o campo e discurso jornalístico. Assim, minha 
hipótese é de que o humor, em especial o humor paródico das desnotícias, produz 
uma verdade própria, alhures do discurso “sério”, mas em semelhança com o 
discurso científico e artístico (KOESTLER, 1964). A novidade do gênero torna 
importante que primeiro eu as descreva: em poucas palavras, as desnotícias são 
textos paródicos que, por meio de sua cenografia (MAINGUENEAU, 2000), 
emprestam da notícia características formais como a estrutura em pirâmide e, em 
certa medida, a linguagem objetiva. No entanto, diferem em um quesito essencial: 
não pretendem informar, mas provocar o riso, abstendo-se, em alguns casos, de 
“noticiar” eventos verídicos (ou sequer verossímeis) – algumas desnotícias expõem 
“fatos” simplesmente absurdos, como, por exemplo, a construção de uma casa 
movida a pedalinhos. Portanto, o discurso paródico da desnotícia infringe, a priori, 
duas qualidades distintas do campo jornalístico: o gênero discursivo (como o 
entende Bakhtin (1997)) da notícia e a relação que o discurso jornalístico estabelece 
com os acontecimentos que noticia. Assim, a desnotícia, em contrapartida ao 
discurso jornalístico, faz fluir outro discurso, outros efeitos de sentido: neste caso, 
me interessa esses outros sentidos (verdades) sobre o impeachment. Em específico, 
aquilo que o discurso jornalístico tem que calar para se enunciar, mas que o discurso 
paródico, pelas mesmas razões, faz aparecer. Para abordar essa “infração”, parto, 
por um lado, da construção do jornalismo como um efeito de sentido objetivo e 
imparcial (LAGE, 1985) e, de outro, da paródia como uma reconstrução de um texto 
original em um discurso diametralmente antagônico a ele (SANT’ANNA, 2002). 
Neste momento muito inicial da pesquisa, há consideravelmente mais perguntas do 
que respostas. Conclusões, nenhuma. Uma dessas perguntas, até então latente, é 
qual o limite da desnotícia enquanto texto paródico. Pela sua relação estreita com o 
acontecimento que parodia, a desnotícia assemelha-se muito com a charge: é 
necessário estar “no calor do momento” para compreendê-la; isto é, há uma 
intertextualidade (interdiscursividade, por que não?) forte e implícita com as 
condições de produção, que implica seu reconhecimento para que o leitor 
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compreenda o sentido humorístico do texto. No entanto, o discurso paródico da 
charge é do “tipo” clássico: de texto para texto; de voz para voz (ROMUALDO, 2000). 
A charge (jornalística) sempre dialoga com uma notícia, editorial, reportagem 
publicada no mesmo volume. A desnotícia, por sua vez, nem mesmo é publicada em 
jornais, e é uma tarefa praticamente impossível identificar textos singulares dos 
quais ela é “sintoma” ou “rastro”. Sequer há garantia de que haja um só texto (ou 
notícia) a que ela se reporte parodicamente; há apenas referência a um ou mais 
acontecimentos – que, por sua vez, foram noticiados, isto é, abordados pelo discurso 
jornalístico. Assim, quando busco do que a paródia é índice, encontro um problema; 
ou, pelo menos, uma especificidade. É imperativo, portanto, que eu me detenha 
sobre os limites do discurso parodista da desnotícia. Essa singularidade me dispõe, 
de primeira mão, duas questões diferentes: visto que não há relação texto a texto, 
como abordar o discurso parodista da desnotícia a partir de uma releitura dentro 
das teorias francesas do discurso? E visto que a paródia não é a “tradicional”, 
proposta por Bakhtin (1981), Sant’Anna (2003), Propp (1992), ou mesmo Freud 
(2017), quais outros recursos humorísticos (como a ironia, sátira ou escárnio) são 
mobilizados pela desnotícia? São essas as perguntas a que me proponho discutir 
neste momento; ao respondê-las, os caminhos ficarão mais claros para chegar aos 
efeitos de sentido específicos das desnotícias, e, consequentemente, aos efeitos de 
sentidos produzidos por elas sobre o impeachment. 
Palavras-Chave: Discurso. Paródia. Humor. Desnotícia. 
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RESUMO: Este estudo visa analisar os efeitos de sentidos nos enunciados dos 
sujeitos, que podem apontar para diferentes posições discursivas, em cenas do filme 
“Como estrelas na terra”. Trata-se de uma narrativa fílmica da história de um menino 
chamado Ishaan Awasthi, de 9 anos, que está cursando o 3º ano do Ensino 
Fundamental e apresenta um quadro de dislexia. No entanto, suas limitações são 
desconsideradas pelos seus pais e pelos professores, os quais o julgam como 
preguiçoso, desatento e indisciplinado. Assim, seus pais o enviam para internato e 
lá continua com a mesma situação. Sem compreender o mundo ao seu redor, ele é 
obrigado a enfrentar os problemas nas interações escolares, sendo discriminado e 
humilhado. Até que um professor de arte ingressa na escola com um discurso 
diferenciado, promovendo embates e interações importantes no cenário atual 
daquela instituição e, ainda, provocando mudanças significativas. O dizer desse 
professor emerge carregado de sentido, com um tom envolvente, capaz de mudar 
toda rotina de uma sala de aula; trazer a alegria e o entusiasmo para as interações 
do processo ensino-aprendizagem. O recorte previamente selecionado retrata a 
conversa do professor novato com o diretor, intervindo, argumentando e propondo 
uma proposta pedagógica diferenciada a favor do menino. Nesta cena enunciativa 
podemos perceber diferentes modalidades discursivas que abrem espaço para 
reflexões relevantes sobre as posições discursivas que apontam para constituição 
da forma-sujeito. Sendo assim, a pesquisa utiliza a decupagem de cenas como 
instrumento de estudo e análise, ancorada na linha da análise do discurso francesa, 
nos estudos de Pêcheux (2014 [1975]) sobre memória discursiva e formação 
discursiva e sobre a obra “Semântica e Discurso”, mais precisamente sobre a  4a parte, 
capítulo III, “A Forma sujeito do discurso na apropriação subjetiva dos 
conhecimentos científicos e na política do proletariado”. Uma análise  voltada para 
produção de sentido que perpassam pelas formas discursivas que constitui o 
assujeitamento. Nesse sentido, pensar em discurso, é pensar no funcionamento da 
linguagem que constitui o sujeito. É, ainda, refletir sobre o uso da língua não 
somente como um conjunto de signos, mas, também, como um instrumento que 
produz efeitos e sentidos nas mais diversas atividades humanas. No discurso estão 
ocultos os sentidos que podem esclarecer sobre o funcionamento da linguagem na 
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qual constitui o sujeito e sua formação. Nessa linha, afastamo-nos de uma visão da 
linguagem homogênea, na qual o discurso ideal é padronizado e despreza a 
diversidade da produção de sentidos. Assim, o sujeito se constitui pela 
heterogeneidade da linguagem por meio da interação com o outro no seu contexto 
histórico e social; tem o discurso constituído a partir da formação ideológica e pela 
memória discursiva. O sujeito está inserido nas situações de linguagem em todas as 
atividades humanas e através dessa interação acaba sendo determinado por uma 
formação discursiva que conduz a produção do sentido de seu dizer. Ele retoma o já 
dito que sustenta sua palavra; o interdiscurso está presente significando o discurso, 
pelas filiações de sentidos constituídos por outros dizeres.  Nessa perspectiva, a 
pesquisa segue uma metodologia de análise linguística discursiva, através da qual 
podemos depreender nos enunciados as diferentes posições discursivas ocupadas 
pelo sujeito, levando-se em conta as formações discursivas em que ele se inscreve. 
Dada a importância de se trabalhar no “entremeio” podemos articular a análise do 
discurso às diferentes áreas das atividades humanas e buscar a “compreensão do 
funcionamento da linguagem, da produção dos sentidos e da relação 
sujeito/sentido/história/sociedade”. (ORLANDI, 2016, p. 42, 53).  Sendo assim, de 
acordo com Pêcheux, (2014 [1975]) podemos estabelecer relações entre as posições 
discursivas e a apropriação subjetivas do conhecimento considerando duas práticas 
que se contrapõe ou se integram, a prática científica e a prática política. Essas 
práticas estão imbricadas na complexidade da formação discursiva constituindo o 
trabalho de recobrimento-reprodução-reinscrição, através da qual o sujeito da 
enunciação pode se identificar ou não com o sujeito universal, com isso nos 
possibilita notar como o funcionamento do discurso pode orientar o processo 
educacional por diferentes caminhos, constituindo também a forma-sujeito. 
 
Palavras-chave: Sujeito. Formação Discursiva. Modalidade discursiva. Forma 
sujeito.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar as reflexões iniciais e os 
resultados parciais do projeto de dissertação de mestrado atualmente em 
andamento no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFF 
através do Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS). Ancoramo-nos na Análise de 
Discurso de linha francesa, mais especificamente aquela inscrita no domínio teórico 
inaugurado por Michel Pêcheux (2014 [1969]). Em nosso trabalho, investigamos os 
processos discursivos que se materializam no jornal Folha Universal da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Recortamos, dessa materialidade, as menções feitas ao 
gênero e à sexualidade visando compreender a forma como esses modos de se 
inscrever na subjetividade são discursivizados na dispersão dos dizeres do jornal. 
Partimos, portanto, de uma reflexão que envolve os domínios do discurso religioso 
definido como aquele em que fala a onipotência do silêncio divino (ORLANDI, 2007). 
O discurso religioso, como um discurso autoritário (ORLANDI, 1987), caracteriza-se 
pela ilusão da reversibilidade, isto é, constitui-se pela ilusão de que seja possível de 
troca de posições-sujeito do plano temporal e do plano espiritual. O jornal, por sua 
vez, materializa esses dizeres, que estão no domínio religioso, através de um falar 
sobre de natureza institucional (MARIANI, 1996). Um de nossos objetivos principais 
é compreender como o jornal, através da instituição que diz através de suas páginas 
– a IURD -, produz sentidos sobre os modos de estar no gênero e na sexualidade, e 
as formas como a condição sexual dos sujeitos em suas posições são significadas. O 
jornal, que possui grande circulação em nível nacional, equipara-se ao Correio 
Braziliense em sua tiragem semanal. Além disso, a Igreja Universal do Reino de Deus 
é a maior representante do segmento religioso neopentecostal brasileiro e mundial, 
com forte atuação na política e na mídia nacionais. Justifica-se, portanto, a escolha 
do objeto pela grande circulação pela qual se insere na formação social o jornal Folha 
Universal. Ao considerarmos o discurso como efeitos de sentidos entre as posições 
envolvidas na discursividade (PÊCHEUX, 2014[1969]), estamos interessados, 
sobretudo, na forma como se dão os processos de leitura e interpretação por parte 
dos leitores/fieis. Entendendo que a interpretação se dá de acordo com o processo 
de interpelação ideológica, a formação discursiva que nesse interior se delineia é 
composta não somente por fieis da igreja, como também por fieis em potencial, 
possivelmente futuros fieis. Desse modo a formação discursiva, que determina o que 
pode e o que deve ser dito (PÊCHEUX, 1995 [1975]), atua no estatuto da 
interpretação em consonância ao modo de dizer da igreja, na qual também atuam as 
                                                             
53   malcon.welton1@gmail.com (LAS/CAPES).  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

169 
 

formações ideológicas. Temos encontrado, através de nossas análises, elementos 
que demonstram o dispositivo de leitura pelo qual funcionam dizeres da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Em nosso gesto de análise, temos buscado demonstrar, 
através dos modos de inscrição dos processos discursivos na materialidade 
significante do jornal, que o sentido pode ser outro. Demonstramos como o discurso 
religioso, nesta Igreja, tende à paráfrase – ao mesmo – e atua na institucionalização 
dos dizeres sobre as sexualidades ditas desviantes, enunciando-as de um modo 
específico e não de outros modos possíveis. Temos compreendido, ainda, que os 
dizeres do jornal são significados através de uma memória pela qual intervém no 
processo de significação três domínios do saber quando se trata de dar sentido à 
sexualidade: esses domínios são a medicina, o jurídico e o religioso. Nossos esforços 
atuais têm se concentrado para a compreensão de como a Teologia da Prosperidade 
atualiza a memória do funcionamento do religioso e inscreve a lógica do mercado na 
discursividade da igreja. Nos esforçamos, ainda, em perceber como se cria, 
discursivamente, a possibilidade da cura – espiritual e médica – da sexualidade, e 
como se institui uma noção de gênero como algo manipulável pelo sujeito. 
 
 
Palavras-chave: Discurso religioso. Gênero e Sexualidade. Igreja Universal. 
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RESUMO: Este texto apresenta a ideia de que o órgão genital masculino e seu papel 
permanecem tão fundamentais nos episódios de pornografia gay brasileira 
contemporânea produzidos pelo portal “HotBoys” quanto eram milênios atrás, 
legitimando uma noção de virilidade baseada em valores nascidos e desenvolvidos 
pelos antigos gregos e romanos. Todo acontecimento de linguagem significa pelo fato 
de projetar em si mesmo um futuro. O presente e esse futuro somente funcionam por 
haver um passado que os permite significar. A latência de futuro, que projeta sentido 
no acontecimento, significa porque o acontecimento recorta um passado como 
memorável (GUIMARÃES, 2014). O portal recorre a tal processo, movimentando o 
memorável de virilidade que ele primeiramente legitima para, logo depois, negar 
parcialmente no caso específico de um ator pornô. Para os gregos, a guerra e a 
política oferecem ocasião de manifestar sua andreia, mas esta também se manifesta 
em outros domínios, como na capacidade de impor seu desejo sexual, incluída na 
construção do ser um homem (SARTRE, 2012). A virilidade situa-se claramente do 
lado do penetrante, não havendo menção nos textos clássicos que indique que os 
papéis na relação sexual pudessem mudar segundo o desejo dos atores: sempre há um 
varão dominante, que exerce a função de macho, e um homem dominado como uma 
mulher, que poderia ser um garoto, um prostituto ou um escravo, mas jamais um 
cidadão pleno. Já os romanos apresentam um complexo jogo de palavras e 
representações a partir do termo latino vir (homem), e suas conexões com virilitas (o 
órgão sexual, aquilo que se encontra entre as virilhas) e virtus (as virtudes associadas 
a ser um homem) (THUILLIER, 2012). O cidadão romano chegado à maturidade 
plena é um homem fisiologicamente desenvolvido, não um semivir, meia-bomba, ele 
é alguém que a natureza dotou de todos os órgãos masculinos, em pleno 
funcionamento. Apenas esse homem tinha condições de ser o pleno cidadão romano. 
No portal “HotBoys”, o texto de apresentação do ator Edu Master diz: “Não se deixe 
enganar pela primeira impressão que Edu Master causa em você. Ele não faz o estilo 
musculoso e nem o estilo urso, mas o que ele tem pra te impressionar está guardado 
dentro de suas calças e isso, é claro, você vai poder conferir nas cenas que ele fez aqui 
pro HOTBOYS. Garantimos que você vai ficar de queixo caído ao ver o que o nosso 
Edu tem de tão Master!” Partindo da perspectiva da semântica do acontecimento, a 
apresentação do ator parte do memorável de virilidade para, aparentemente, negá-
lo quando alerta ao visitante do portal: “Não se deixe enganar pela primeira 
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impressão que Edu Master causa em você.” O “engano de primeira impressão” que o 
visitante do portal pode ter remonta à memorável imagem de virilidade, cujo sentido 
vem sendo construído e legitimado desde gregos e romanos antigos, de homens com 
construções físicas robustas, prontos para ostentar um corpo que responda às 
demandas da guerra e de comando da vida social com potência muscular. No início 
da humanidade, a força primava sobre a inteligência. O chefe devia ser o mais robusto 
de sua tribo, aquele que saía triunfante das lutas com o urso das cavernas. Na Idade 
da Pedra, quando duas hordas se encontravam, os olhos de todos, para reconhecer o 
chefe, buscavam no meio da caravana, em cima de um dos carros formados de 
troncos de árvores, o maior homem, que evidentemente seria o mais robusto, com 
músculos salientes, com uma pesada fisionomia energética (COURTINE, 2012). 
Descreve-se, assim, o simulacro viril. O texto do portal legitima esse memorável viril: 
“Ele [Edu Master] não faz o estilo musculoso e nem o estilo urso”, movimentando 
discursivamente o memorável anatômico de virilidade, mas alerta seu leitor para não 
se enganar com o “estilo” do ator, que não corresponde a “musculoso” ou “urso”. O 
funcionamento da língua obriga o leitor a buscar um memorável relativamente 
estável de virilidade, para negá-lo no caso de Edu Master, que visivelmente não 
corresponde a esse perfil nem no material fotográfico de sua apresentação, nem nos 
filmes. Logo após movimentar esse histórico, o texto do portal o nega parcialmente. 
Depois do alerta de que o ator não faz o estilo musculoso nem urso, o texto utiliza a 
conjunção adversativa “mas” e afirma: “o que ele tem pra te impressionar está 
guardado dentro de suas calças”, em uma alusão clara ao pênis do ator. A virilitas 
romana se faz presente na exaltação, literalmente, do que Edu Master “possui entre 
as virilhas”. Os textos do portal sobre o ator utilizam o processo de reescrituração da 
virilidade, retomando o memorável viril para negá-lo em parte (o corpo do ator não 
corresponde à anatomia viril robusta, musculosa) mas, mesmo assim, garante que, 
por meio da virilitas, o mesmo ator é referencial de virilidade, já que possui um pênis 
nominalmente aumentativo e sexualmente funcional. 
 
Palavras-chave: Virilidade. Pornô Gay. Memorável.  
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carta 
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Funcionamento do discurso e do texto 

Linguística Textual 
 

RESUMO: O objetivo deste estudo é, partindo das reflexões bakhtinianas sobre os 
gêneros do discurso, presentes no texto homônimo (BAKHTIN, 2016), analisar, no 
catálogo da exposição temporária “Vermeer: Mulher de azul lendo uma carta”, a 
construção da unidade temática, a partir dos textos que o integram. O catálogo 
“Vermeer: Mulher de azul lendo uma carta” (MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO, 2012) 
foi publicado em dezembro de 2012, por ocasião e em função da exposição 
temporária homônima, ocorrida entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013 no 
Museu de Arte de São Paulo (doravante MASP), da obra “Mulher de azul lendo uma 
carta” (1663-1665) de Johannes Vermeer (Delft, 1632-1675). A produção do 
catálogo esteve sob revisão técnica de Teixeira Coelho, então curador do MASP, e o 
mesmo é composto pela reunião de textos de cinco autores, identificados como 
autoridades institucionais ligadas ao evento, que dissertam, em sua maioria, sobre 
diferentes aspectos da obra exposta: o contexto de recepção da pintura pelo MASP, 
a biografia do artista, as características iconográficas da obra, o processo de restauro 
(ocorrido entre 2010 e 2011), assim como questões concernentes à moldura. Três 
dos autores estão em relação direta com o MASP, a instituição que recebe o quadro 
na condição de exposição temporária, e os dois restantes representam o 
Rijksmuseum, instituição que salvaguarda a obra em caráter permanente. Tal 
configuração insere esse enunciado, conforme Bakhtin, na categoria dos gêneros 
secundários (complexos), ou seja, esse enunciado é composto por enunciados de 
outros gêneros (podendo ser tanto primários quanto secundários), que em conjunto 
materializam a perspectiva de uma atividade responsiva – condição sine qua non 
para a definição do enunciado na conceituação deste autor. Por sua vez, Bakhtin 
define gêneros do discurso como “tipos relativamente estáveis de enunciados” 
(BAKHTIN, 2016, p. 12, grifo no original), compostos por três categorias 
indissociáveis na produção de quaisquer enunciados (orais e escritos): o conteúdo 
temático, estilo da linguagem e construção composicional. Ainda que Bakhtin não 
tenha explorado com o mesmo fôlego as categorias temáticas como explorou as 
categorias estilísticas em seu texto, as pistas deixadas por ele permitem o 
entendimento de que a identificação do tema configura um dos meios analíticos que 
permitem identificar qual a atividade responsiva esperada para o gênero, o que 
justifica sua existência e manutenção no campo de atividade ao qual pertence. Dessa 
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forma, utilizaremos os pressupostos teóricos da análise tópica, desenvolvidos nos 
trabalhos da PGPF (BENTES; LEITE, 2010; KOCH, 2015) para identificar como, na 
materialidade desse enunciado específico, identificado como pertencente a um 
gênero secundário, ou seja, composto por enunciados de outros gêneros, a unidade 
temática emerge da coadunação dos temas dos enunciados que o compõem, de 
forma a permitir uma posição responsiva ativa. Embora a análise tópica tenha sido 
desenvolvida originalmente para os textos falados – Koch (2015, p. 81) define o 
tópico como “aquilo sobre o que se fala” (grifo no original) – “uma vez que a 
topicidade é um processo constitutivo do texto, a categoria tópico é aplicável a textos 
falados e escritos” (BENTES; LEITE, 2010, p. 246). Ao lançarmos mão dessa 
ferramenta analítica no objeto em questão, observamos, inicialmente, a 
identificação do fato de que, dependendo do recorte proposto para a análise tópica, 
a configuração tópica permite antever uma definição temática do enunciado 
diferente da esperada a partir do título: entendendo este catálogo da exposição 
temporária como um enunciado concreto, pertencente a um gênero secundário, a 
unidade temática seria obtida a partir da confluência dos temas (tópicos abordados) 
dos enunciados que o compõem. Ao transferir essa reflexão para o ferramental da 
análise tópica, entende-se que a unidade temática desse gênero secundário 
configuraria um supertópico, tópico superior que engloba vários tópicos (KOCH, 
2015, p. 82). Diante disso, percebemos que o supertópico desse catálogo não é, 
conforme o esperado, a obra em si, mas configura como tema (supertópico) o evento 
que permitiu a exposição da obra em questão.  
 
Palavras-chave: Gêneros do discurso. Análise tópica. Catálogo. 
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo contribuir com os estudos 
intertextuais, examinando as crônicas de Carlos Drummond de Andrade em que há 
intertextualidade com a vida e obra de Luís Vaz de Camões.  Para tanto, é realizada 
uma análise das crônicas drummondianas publicadas no Jornal do Brasil, de 1980 a 
1984 – uma vez que a maioria delas não foi, ainda, reunida em livros, e tão pouco 
estudada do ponto de vista desta pesquisa - e as mencionadas pelo professor 
Gilberto Mendonça Teles em seu livro Camões e a poesia brasileira e o mito 
camoniano na língua portuguesa (2001), no qual faz um levantamento estatístico das 
vezes em que o nome de Camões e suas obras aparecem em textos de Drummond 
até o início de 1981. Para desenvolver este trabalho, embasamo-nos nas propostas 
de Sant’Anna(1985); Paulino, Walty, Cury (1995); Piègay-Gros (1996); Koch, Bentes 
e Calvacante (2008) sobre o estudo das teorias intertextuais e analisamos a maneira 
como o escritor brasileiro  foi influenciado  pelos versos do vate português em sua 
obra, com qual frequência isso ocorreu e de que forma. A contextualização histórico-
social foi examinada quando necessária à compreensão dos textos e ao tratamento 
dado por Drummond aos versos de Camões. Assim, este trabalho, fruto da leitura de 
mais de setecentas crônicas, apresenta as variadas formas em que se dá a 
intertextualidade, principalmente a explícita, analisando como a mesma foi 
empregada pelo escritor brasileiro, comprovando a existência da presença de 
Camões nos textos de Drummond, bem como que, além da poesia, Drummond tem 
as crônicas como um material riquíssimo para estudo. O objetivo deste trabalho é 
contribuir com os estudos intertextuais, evidenciando a importância do fenômeno 
da intertextualidade, ao analisar a produção drummondiana, especificamente as 
crônicas, enfocando os elementos indicadores de intertextualidade nessas 
produções do escritor brasileiro com a vida e a obra de Camões, ou seja, é analisar 
essas retomadas camonianas na prosa de Drummond, verificando que este, em suas 
crônicas, menciona vida e obra do vate português como o fez nas poesias, em 
poemas como “A máquina do mundo” – o qual estabelece relação intertextual com o 
episódio de Os Lusíadas de mesmo nome – ou a quadra intitulada O poeta, publicada 
em A paixão medida (1980, p.92). Além disso, verifica-se a pertinência deste 
trabalho quando em um capítulo dedicado a falar das citações camonianas feitas 
pelo escritor brasileiro, na verdade, Gilberto Mendonça Teles faz um levantamento 
das ocorrências de Camões em Drummond, citando alguns textos (poesia e prosa) 
que retomam, de alguma forma, o nome do poeta português ou a sua obra. Todavia, 
o próprio Teles afirma não ter verificado todas essas alusões e tampouco ter 
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realizado um estudo minucioso de como essas retomadas, referências, foram feitas. 
Além do mais, em seu livro, como o próprio título sugere, Teles enfatiza os textos 
poéticos do escritor brasileiro que retomam Camões, chegando a afirmar que o 
estudo não está completo quando diz, por exemplo, que “não fizemos [...] nenhuma 
investigação minuciosa nos textos que ele (Drummond) vinha publicando três vezes 
por semana no Jornal do Brasil”. (TELES, 2001, p. 280). Ainda segundo esse autor, 
Drummond, apesar de modernista, em seu lado clássico, possui amor pela obra e 
pelo nome de Camões. Talvez haja essa conclusão porque em uma de suas crônicas, 
intitulada “Declara sua renda”, o escritor brasileiro fala de três poetas preferidos, 
sendo um deles Camões. O próprio Teles menciona que, “apesar de muitos estudos 
sobre a obra de Drummond, ainda não se fez nenhum sobre a possível influência 
desses poetas” - os três mencionados na citada crônica (Verlaine, Camões e 
Bandeira) -, e cita, posteriormente, os breves estudo feitos com o poema “A Máquina 
do Mundo”, afirmando que este é “o único poema de Drummond que tem sido 
estudado comparativamente com Camões” (TELES, 2001, p. 272), considerando os 
estudos desde 1965, até nossos dias, como pode ser verificado no artigo feito por 
Elisa Guimarães, publicado na Revista Camoniana em 2004. Todos esses estudos, 
como dito anteriormente, se voltam para a poesia de Drummond, especificamente 
se atendo apenas a “Máquina do Mundo”. Além disso, considerando que, segundo 
Teles (2001, p. 281), o autor objeto de nossa pesquisa é um dos que mais citou 
Camões, e só um “estudo estilístico e uma criteriosa incursão pelo domínio da 
intertextualidade poderão fornecer elementos para a sistematização das influências 
camonianas na obra de Carlos Drummond de Andrade”, cumpre aqui realizar este 
trabalho no que concerne à intertextualidade.  

 
Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade. Crônica. Intertextualidade. Camões.  
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RESUMO: Esta comunicação está situada na área do ensino de produção de texto 
escrita e tem por tema a construção textual opinativa. Tem-se por objetivos 
diagnosticar dificuldades apresentadas por alunos de 9º ano de uma comunidade 
paulistana na disciplina língua portuguesa na construção de textos opinativos e 
verificar se a construção textual opinativa desses alunos é pessoal ou reproduzida. 
Justifica-se a pesquisa, pois os textos opinativos produzidos em sala de aula são 
incompletos ou redigidos com argumentos ilegítimos. Muitas vezes, o texto 
produzido é opinativo, porém é a reprodução da opinião de outro locutor. A 
pesquisa realizada está fundamentada em princípios da teoria das sequências 
textuais presentes na linguística textual discursiva proposta por Adam (2011). Ao 
observar a evolução dos estudos da linguística textual que ocorre a partir da década 
de 60 nota-se a presença de três fases: 1ª Fase: Transfrástica; 2ª Fase: Gramática 
Textual; 3ª Fase: Teoria do Texto. Por sua vez, também na segunda metade do século 
XX, está sendo instaurada e desenvolvida a teoria da linguística do discurso. Com 
relação às fases da linguística textual e considerando as distinções entre elas, cabe 
destacar que cada uma apresenta um determinado tipo de desenvolvimento teórico. 
Na primeira fase, parte-se da frase para o texto, ou melhor, analisa-se a relação entre 
os enunciados em uma série de enunciados; na segunda, temos as regras. É onde 
caracteriza-se o estudo da tipologia textual. Para os estudiosos dessa época, o texto 
é um sistema uniforme, estável e abstrato; já na terceira fase, considera-se os textos 
em uso numa situação real de interação verbal. Ou seja, a linguística textual tem 
como objeto de estudo o próprio texto. Por outro lado, a linguística do discurso tem 
por propósito encontrar sentidos no discurso, que é o seu objeto de análise. É aqui 
que o texto deixa de ser visto como produto acabado e passa a ser considerado 
processo, ou melhor, instrumento de realização de intenções comunicativas do 
falante. A partir do estudo que extrapola a sequência linear das partes de um texto, 
nota-se que não há como dissociar texto do discurso, nem discurso do texto, o que 
nos remete a linguística textual discursiva proposta por Adam (2011), a qual une a 
linguística textual e a linguística do discurso e o foco a ser pesquisado passa a ser as 
configurações mais complexas das unidades, o que contribui, conforme Adam 
(2011), para a significação do texto com base em redes de elementos que se 
distribuem de maneira não sucessiva, dando origem a um todo. Como sabemos, os 
gêneros textuais que circulam socialmente são inúmeros. A materialização de tais 
gêneros em textos é realizada a partir das tipologias textuais a que pertencem. 
Devido ao excesso de tipologias textuais foi elaborada a teoria das sequências 
textuais. As sequências textuais são em número relativamente pequeno e 
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apresentam grande importância para o ensino de leitura e produção textual. Ao 
analisar a função social que um texto desempenha, pode-se notar a sequência textual 
explorada, a qual não é estanque e pode ser modificada de acordo com a atividade 
social que representa. Nesse sentido, busca-se analisar os textos produzidos pelos 
alunos a partir dos estudos da teoria dos esquemas presentes na Linguística Textual 
Discursiva. O material selecionado para análise decorre de pesquisa aplicada com 
informantes-alunos e o procedimento metodológico é quantitativo-qualitativo para 
o diagnóstico dos dados coletados produzidos pelos estudantes. Os resultados 
parciais obtidos indicam que em relação ao diagnóstico tem-se a influência de 
opiniões externas e que em relação à construção textual dos alunos observou-se que 
suas redações confrontam temática e/ou opinativamente com textos de outro 
locutor dispostos em suportes variados, textos esses pertencentes à realidade 
vivenciada e experienciada pelos alunos numa dada sociedade. 
Palavras-chave: Texto. Ensino. Opinião. 
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RESUMO: Nossa pesquisa tem como principal objetivo investigar o impacto da 

mobilização das vozes dos atores sociais em dois programas televisivos: Conexões 

Urbanas, que foi veiculado pelo canal Multishow no período de 2008 a 2015; e Manos 

e Minas, ainda veiculado pela TV Cultura desde 2008.  O Conexões Urbanas se 

caracteriza, segundo informa seu site, pelo objetivo de mostrar as “transformações 

sociais bem-sucedidas no Brasil e no mundo”, buscando “gerar reflexão e ação em 

seu público telespectador” a partir de reportagens com entrevistas realizadas com 

diversos atores sociais do Brasil e do exterior. Já o Manos e Minas caracteriza-se por 

ser produzido por e para o morador da periferia, além de seguir a estrutura de um 

programa de auditório. Assim, nossos objetivos específicos são (i) apresentar o 

conceito de gênero à luz de discussões sobre a natureza multimodal dos gêneros 

televisivos; (ii) propor categorias para descrever os tipos de atores sociais que 

constituem um gênero televisivo e (iii) analisar a relação entre a emergência de 

determinados tópicos e os tipos de atores sociais presentes nos programas. A noção 

de gênero discursivo que adotamos é a proposta por Bakhtin (1999), em que a 

linguagem é um fenômeno social, histórico e ideológico. Os gêneros do discurso, 

segundo esse autor, são definidos como formas estáveis de enunciados elaborados 

de acordo com as condições específicas de cada campo da comunicação verbal, o que 

remete à situação sócio-histórica de interação que envolve tempo, espaço, 

participantes, finalidade discursiva e suporte midiológico. Assim, cada esfera produz 

seus próprios gêneros. É nesse sentido que analisamos o gênero multimodal 

televisivo (MARTIN-BARBERO, 2006), especificamente o gênero reportagem 

jornalística (KOTSCHO, 2000), e ainda o gênero programa de auditório (ARONCHI 

DE SOUZA, 2004). Entendemos a noção de tópico discursivo como uma categoria 

analítica abstrata, com a qual o analista opera a fim de recortar segmentos textuais 

e descrever a organização tópica de um texto (JUBRAN, 2006). Assim, o tópico é 

definido por duas propriedades: a de centração e a de organicidade, que 

caracterizam-se, respectivamente, pela referencialidade textual, em que o tópico é 

tomado no sentido geral de “acerca de” que se fala; e as relações de 
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interdependência tópica que se estabelecem simultaneamente nos planos 

hierárquico, vertical, e linear, de acordo com as articulações intertópicas. Nosso 

interesse pelos programas Conexões Urbanas e Manos e Minas relaciona-se ao 

trabalho de pesquisa desenvolvido com objetos sociais (gêneros do discurso, ações 

de textualização e linguagem) vinculados ao chamado campo da cultura popular 

urbana (BENTES, 2009). Em estudos anteriores, descrevemos a organização tópica 

do programa Conexões Urbanas a partir da análise das falas de seus participantes em 

diferentes situações comunicativas. Para a continuidade desse trabalho ampliamos 

o corpus de análise e fizemos um recorte para os anos de 2008, 2009, 2010 e 2015 

para o Conexões e 2008, 2009 e 2016 para o Manos e Minas, o que abrange suas 

temporadas iniciais, a última temporada do Conexões e a temporada mais atual do 

Manos e Minas. Além disso, para análises específicas acerca do funcionamento do 

gênero nesses programas e das temáticas neles presentes, 10 episódios de cada um 

foram selecionados, de forma que fossem englobadas as temáticas propostas pelo 

Conexões Urbanas ao longo de seus sete anos de exibição e dois episódios de cada 

semestre do Manos e Minas. Os resultados parciais indicam que os dois programas 

passaram por mudanças significativas ao longo de seus anos de exibição e que 

possuem grandes diferenças estruturais em suas configurações. Nesse sentido, foi 

possível observar alterações em relação aos atores sociais participantes e em 

relação ao gênero a que os programas pertencem. Enquanto o Manos e Minas 

apresentou menor diversidade de atores sociais, o Conexões Urbanas mostrou-se 

mais heterogêneo nesse aspecto, apresentando um amplo espectro de tipos de 

atores. Além disso, a diversidade de gêneros é um importante fator de distinção dos 

programas. O Manos e Minas mostrou-se mais heterogêneo em termos de sua 

configuração genérica, constituindo-se por entrevistas, reportagens, interação com 

a plateia e depoimentos. Já o Conexões pode ser considerado como uma reportagem 

eletrônica estruturada por meio de entrevistas e breves comentários. Todas essas 

características parecem revelar um significativo impacto na seleção dos atores 

sociais que participam de ambos os programas, dado que, ao longo do tempo, as 

temáticas dos programas foram apresentando mudanças importantes, assim como 

foram mudando também suas configurações genéricas, com a manutenção ou a 

retirada de gêneros inteiros, especialmente no caso do Manos e Minas. Assim, 

acreditamos que as contribuições de nosso trabalho para o campo da Linguística 

podem estar relacionadas à inovação do estudo de atores sociais constituintes de 

gêneros multimodais e suas imbricações com as dinâmicas de estabilização dos 

gêneros midiáticos.  

 
Palavras-Chave: Gênero televisivo. Atores sociais. Programas midiáticos. Tópico 
discursivo.  Categorização social. 
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 Sobre a complexidade envolvida no diagnóstico precoce de 
autismo: uma questão de linguagem 

Ana Carolina Prisco58 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Profª. Drª. Lúcia Maria Guimarães Arantes 
Funcionamento do discurso e do texto 

Linguagem e Psicanálise 
 

RESUMO: As questões que norteiam este projeto advêm de minha experiência 
clínica com crianças pequenas encaminhadas para atendimento fonoaudiológico 
com a hipótese diagnóstica de autismo. Sabe-se que a alteração de 
linguagem/comunicação nesses quadros é uma das características definitórias do 
diagnóstico na medicina. Destacam-se: a inversão pronominal (substituição do uso 
da primeira pessoa do singular pela terceira), presença de ecolalia, uso de palavras 
de maneira descontextualizada e limitação da atividade espontânea, além do atraso 
da aquisição na fala e o uso não comunicativo da mesma. A fonoaudiologia, por sua 
vez, recorre com frequência ao campo da medicina para compreensão desses casos. 
O mais recente Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM V, 
traz a categoria nosológica do TEA - Transtorno do Espectro Autista. Essa categoria 
engloba o que antes eram diagnósticos distintos (como Autismo, Síndrome de 
Asperger e Síndrome de Rett), propondo-os como uma condição única e com 
gradações (ARAÚJO E NETO, 2014). Assim, uma sintomatologia extensa e 
heterogênea está compreendida sob esse rótulo, o que pode trazer um embaraço 
para a questão diagnóstica: como crianças com sinais/sintomas tão distintos podem 
ser enquadradas dentro de uma mesma categoria? Ademais, parece haver um 
consenso, nos estudos com aportes organicistas, no que diz respeito ao diagnóstico 
precoce do autismo: quanto antes for feito, melhor será o prognóstico do caso, uma 
vez que é dado início a uma intervenção igualmente precoce (GOLSE, 2005). 
Lampreia (2009) afirma que, na última década, vem sendo ressaltada a importância 
da diminuição da idade de diagnóstico para 18 meses de idade. No entanto, como é 
possível fechar um diagnóstico de crianças tão pequenas, que ainda encontram em 
fase de aquisições? Penso que a introdução desse diagnóstico precoce, pode ocultar 
a condição do bebê, prejudicando seu processo de estruturação subjetiva. No Campo 
da Linguística, já, raros são os trabalhos que focalizam o autismo. Nesta pesquisa, 
tenho como objetivo: (1) encaminhar questões de natureza teórica, a partir de uma 
revisão bibliográfica integrativa e da resenha crítica dos trabalhos acerca do 
autismo, focalizando o modo como a linguagem é abordada; (2) discutir os efeitos 
do diagnóstico precoce, em função da complexidade implicada na distinção entre 
normal e patológico na primeira infância, dado que se trata do tempo da 
estruturação da linguagem e do sujeito; (3) realizar um estudo de caso relativo a 
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duas crianças pequenas com diagnóstico de autismo por mim atendidos. A 
fundamentação teórica que sustenta esta pesquisa dá reconhecimento às conquistas 
realizadas no Interacionismo em Aquisição da Linguagem (conforme proposto por 
De Lemos (a partir de 1992) e na Clínica de Linguagem (Lier-DeVitto e outros), que 
tem o estruturalismo europeu (Saussure, Jakobson e Benveniste) como solo para 
pensar a linguagem, assim como sustenta a noção de inconsciente, introduzida por 
Freud (1900). No Interacionismo Brasileiro, a aquisição de linguagem é entendida 
como um “processo de mudanças estruturais” (DIAS, 2013, p. 38), que 
compreendem mudanças na relação da criança com relação à fala do outro, à Língua 
e à própria fala. Esse processo, portanto, não se filia a uma visão desenvolvimentista 
de aquisição, em que a criança vai superando estágios de aquisição de linguagem: 
erros e acertos podem comparecer numa mesma produção. Ainda, à luz dessa teoria, 
a aquisição de linguagem é um processo solidário ao processo de constituição 
subjetiva. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo qualitativo que envolve de 
um lado uma revisão bibliográfica integrativa sobre o tema do autismo e uma 
resenha crítica do material coletado e, de outro, um estudo de caso “entendido aqui 
como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo 
interesse em casos individuais.” (VENTURA, 2007). Optei pelo estudo de caso 
múltiplo, dado que foram acompanhados dois sujeitos simultaneamente. Entendo 
que o estudo de caso permite compreender a manifestação geral de um problema 
em situação específica e os diversos aspectos a ela relacionados (LUDKE & ANDRÉ, 
1986). Pretendo que, a partir dos resultados obtidos, seja possível ampliar a 
discussão sobre o diagnóstico precoce do autismo e produzir efeitos para o Campo 
da Saúde Coletiva, pois os casos que serão objeto de discussão desta pesquisa são 
atendidos num Centro de Atenção Especializada (CER) conveniada ao SUS. 
Palavras-chave: Autismo. Diagnóstico Precoce. Aquisição de linguagem. 

  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

184 
 

 

 
 
 
 

LINGUÍSTICA 
 

Linguagem e Pensamento 
 

Neurolinguística 



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

185 
 

A interlocução e a aprendizagem da leitura e da escrita 
 

Betina Rezze Barthelson59 
Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Maria Irma Hadler Coudry 

Linguagem e Pensamento 
Neurolinguística 

 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discutir a importância da interlocução 

como um espaço privilegiado de produção de linguagem e de socialização de 

memórias e vivências no contexto da constituição do sujeito (BENVENISTE, 1966) e 

dos processos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita, tais como as 

linguagens interna e social (VYGOTSKY, 1934) e a ampliação do sistema de 

referências que permitem a construção de sentidos aos recursos expressivos no 

discurso (FRANCHI,1977). Essa discussão é relevante, sobretudo, no que toca a 

fragilidade da instituição escolar brasileira assolada por sucessivos períodos 

marcados por políticas públicas que têm contribuído para o seu desprestígio e 

desqualificação. A escola, sem saber como lidar com as dificuldades escolares e com 

os processos de subjetivação do sujeito, tem associado as dificuldades escolares 

apresentadas pelos alunos a sintomas de patologias, quando os encaminham para 

avaliação por profissionais da área da saúde. Nessas avaliações, tais crianças são 

submetidas a testes psicométricos padronizados, fundamentados em uma 

concepção biologizante e organicista de aprendizagem que não consideram o erro 

ou desvio linguístico como episódios esperados no processo de aquisição da 

linguagem, mas, importa a quantidade de erros e acertos que apontam para a 

presença ou não de uma patologia, resultando em diagnósticos como Transtorno do 

Déficit de atenção, Dislexia, Alteração do Processamento Auditivo, dentre outros. 

Este trabalho filia-se à abordagem da Neurolinguística Discursiva (ND), que propõe 

o estudo da relação mente/cérebro e linguagem em contextos patológicos ou não 

patológicos, a partir de uma concepção de linguagem, de sujeito e dos demais 

processos cognitivos como construtos produzidos pela história humana. Para 

teorizar sobre fenômenos patológicos e não patológicos, a ND integra um conjunto 

de autores que comungam da mesma concepção de linguagem, de sujeito e de 

cérebro/mente. A partir de Franchi (1977), fundamenta-se em uma concepção 

abrangente e pública de linguagem em que o sujeito, histórico e não idealizado, nela 

e por ela se constitui. Alinham-se a essa abordagem, os estudos de Freud (1981), 

Luria (1979) e Vygotsky (1926; 1934) que partilham uma concepção de cérebro 

como um órgão biológico comum a todos, mas com seu funcionamento 
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marcadamente histórico, revelado pela singularidade e pelas experiências do sujeito 

no contexto histórico-cultural que o interpela. Utilizou-se de uma metodologia 

heurística de procedimentos de descoberta no processo de avaliação e 

acompanhamento longitudinal de sujeitos para o qual o conceito de dado-achado 

(COUDRY, 1996) inter-relaciona teoria e dado. O dado-achado indica um processo 

em andamento, resultado da interação dos interlocutores. Este dado se torna fonte 

de reflexão sobre o aprendizado para um refinamento/movimento teórico do 

investigador que se volta para o sujeito na intenção de reorientá-lo em seu 

aprendizado. Considerando-se esta perspectiva teórico metodológica é possível 

observar, através das práticas diversas com/na linguagem, a oportunidade das 

crianças compreenderem a linguagem e suas funções sociais, a partir das quais os 

textos são produzidos, quando refletem sobre a fala, a leitura e a escrita. A 

aprendizagem compreendida como um processo dinâmico na qual as crianças, 

mesmos com seus ritmos diferentes de aprendizado, devem ser protagonistas do 

processo (VYGOTSKY, 1926) tem possibilitado que, apesar do laudo/diagnóstico, as 

dificuldades sejam superadas e as patologias não se confirmem. Os estudos 

realizados no âmbito da ND têm observado que as práticas realizadas na clínica 

vinculada à área da saúde, voltada para o cumprimento dos protocolos envolvidos 

nos testes psicométricos padronizados, e também na escola, pela habitualidade do 

professor com o trabalho pautado em exercícios mecânicos e atividades que 

priorizam a metalinguagem, têm, de fato, distanciado tais profissionais do que seria 

a mais importante finalidade de seus ofícios. Preocupados com o déficit e com o que 

não corresponde ao padrão de normalidade esperado, tais profissionais deixam de 

procurar e de ler “indícios de possibilidades” de aprendizados (PADILHA, 1997) e 

não se propõem a intervir nas dificuldades apresentadas pelo sujeito, atribuindo ao 

seu corpo - pela vinculação da dificuldade a uma patologia - a responsabilidade pela 

impossibilidade de seu aprendizado. À luz da ND, a intervenção de orientação 

discursiva do investigador nas práticas diversas com/na linguagem têm favorecido 

um posicionamento diferenciado do sujeito frente ao outro, a aprendizagem, ao 

mundo e ao seu futuro.  Não se quer dizer, contudo, que os caminhos percorridos 

por esses sujeitos sejam lineares e livres de obstáculos, de impasses e de 

contrariedades. Também não se nega que haja patologias de fato, mas a discussão 

proposta neste trabalho argumenta contra o excesso de patologização e sua 

banalização nos dias atuais (COUDRY, 2007) e enfatiza a possibilidade do 

enfrentamento e da superação das dificuldades escolares apresentadas por crianças 

e jovens através do respeito aos modos particulares de aprender e de significar 

desses sujeitos, uma vez que o que está em jogo são as consequências não somente 

na vida escolar, mas também na vida profissional e também na vida afetiva.  

Palavras-chave: Interlocução. Fala. Leitura. Escrita. Patologização da educação.  
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As diferentes patologias relacionadas ao aprendizado de leitura e escrita 
(Dificuldade de Aprendizado, Déficit do Processamento Auditivo Central, Dislexia) 
estão presentes no cenário educacional e clínico atual, e têm sido frequentemente 
apontadas como a causa do fracasso escolar de muitas crianças e jovens. A ND 
aponta, a partir dos acompanhamentos e de um consolidado arcabouço teórico e 
metodológico, assentado na teoria Histórico-Cultural e na articulação de conceitos 
de Freud, Luria e Vygotsky, para a patologização de dificuldades normais de 
aprendizagem, ou seja, para um processo no qual se atribui a questões biológicas as 
dificuldades de leitura e escrita que são normais e esperadas no processo de 
aprendizagem. Pesquisas realizadas no âmbito da Neurolinguística Discursiva 
abarcam acompanhamentos longitudinais de crianças que enfrentam dificuldades 
relacionadas à leitura e à escrita e, ao longo dos acompanhamentos, verifica-se que 
as queixas a respeito de tais dificuldades costumam partir da escola, mais 
especificamente dos professores que acompanham as crianças. Tendo em vista que 
o professor é o primeiro a apontar a possibilidade de uma patologia e de indicar a 
necessidade de avaliações clínicas, esta pesquisa busca investigar quais aspectos da 
formação docente e da atual conjuntura social e pedagógica incorporam e legitimam 
a racionalidade médica como norteadora para investigar as dificuldades das 
crianças, e que faz com que o professor considere a possibilidade de uma patologia. 
Para tal, tomamos como metodologia de pesquisa entrevistas semiestruturadas com 
alunos dos cursos de graduação em pedagogia que estejam cursando o último ano 
em universidades públicas e privadas, a fim de levantar quais aspectos de sua 
formação envolvem a construção do olhar do professor voltado para a atenção a 
possíveis patologias relacionadas ao aprendizado. Realizamos também entrevistas 
semiestruturadas com professores do Ensino Fundamental I da rede pública e 
privada de ensino a fim de levantar aspectos de sua formação inicial e continuada 
que envolvem dificuldades dos alunos relacionadas à leitura e à escrita, bem como 
aspectos pedagógicos próprios das instituições de ensino em que trabalham 
relacionados ao encaminhamento de alunos com dificuldades. Outro grupo de 
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entrevistados são professores que fizeram especialização em psicopedagogia e 
atuam na área clínica intervindo nas dificuldades de leitura e escrita. A análise de 
dados envolverá, principalmente, o que os entrevistados revelarem sobre as 
disciplinas e os conteúdos nelas veiculados no que diz respeito às patologias 
relacionadas ao aprendizado e o papel do professor diante do aluno com 
dificuldades. Espera-se que os entrevistados retomem questões curriculares que 
envolvem ou não a presença da racionalidade médica que embasa a formação 
docente, materializada na leitura de manuais diagnósticos ou de literatura específica 
da área médica sobre patologias relacionadas ao aprendizado. O método de 
entrevistas semiestruturadas foi adotado uma vez que, tendo em vista as respostas 
dos entrevistados, algumas questões deixarão de ter relevância por retomarem 
questões anteriores. Será realizada uma entrevista piloto a fim de que eventuais 
mudanças sejam efetuadas. A revisão da bibliografia sobre o tema já foi levantada e 
inclui principalmente as disciplinas obrigatórias aos professores nas escolas 
normais e nos cursos de pedagogia oferecidos pelas universidades a partir da 
década de 30, como a Biologia Educacional e Higiene. Tais disciplinas determinaram 
e construíram o olho-clínico do professor, voltado para a identificação de possíveis 
patologias do aprendizado. A pesquisa revela, porém, que este olhar era 
normatizador e padronizador, moralizante, excluindo as singularidades das crianças 
e voltado a produzir sujeitos aptos ao trabalho nas indústrias, tão importante na 
época. Com a entrada da racionalidade médica nos currículos escolares, o professor 
assume um papel de triagem que permanece até a atualidade: com base em um 
padrão de normalidade, define quem deve ou não ser encaminhado à clínica e 
avaliado por um médico. Neste contexto, vemos que apesar de tais disciplinas não 
permanecerem nos atuais currículos, o conteúdo de observação do comportamento 
e do aprendizado se mantém após ter se dissipado em outras disciplinas. O foco 
desta pesquisa se concentra nas dificuldades no aprendizado de leitura e escrita que 
são alvo da racionalidade médica e que são frequentemente vistas como sintoma de 
uma patologia e não como parte do processo normal de aprendizado. Desta forma, 
analisaremos os currículos disponíveis na internet, as entrevistas feitas com os 
profissionais citados, o discurso voltado ao professor veiculado na mídia (sites e 
revistas de educação) para levantar a forma pela qual a racionalidade médica ainda 
orienta o olhar do professor e sua prática em sala de aula. Por fim, apresentaremos 
as contribuições da Neurolinguística de orientação discursiva para esta questão. A 
partir de concepções de cérebro, sujeito e linguagem norteadas por estudos 
discursivos e pela teoria histórico-cultural, esta pesquisa buscará incorporar o 
debate sobre patologização e medicalização que ganha cada vez mais espaço na 
mídia e na academia.  
 
Palavras chave: Patologização. Dificuldade de Aprendizado. Dislexia. 
Neurolinguística  
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RESUMO: Envelhecer é “lutar para continuar sendo homem” – aponta Bosi (1994) 
em um dos trabalhos mais importantes, no Brasil, sobre envelhecimento. Esse 
“destino a que estamos todos fadados” é um fenômeno complexo que vem sendo 
investigado pelas mais diversas áreas, das ciências humanas às tecnológicas e da 
saúde. Nos estudos linguísticos, contudo, o trabalho de maior relevância sobre o 
tema ainda é o de Preti, de 1991, cuja reflexão se fundamenta em um corpus restrito 
de enunciados de idosos com mais de 80 anos, falantes da norma culta do português. 
A investigação sobre a relação entre linguagem e envelhecimento, importante 
portanto para os estudos linguísticos, também insere-se em um contexto maior em 
que as ciências da saúde buscam diagnosticar, cada vez mais cedo, alterações de 
linguagem associadas ao envelhecimento, criando categorias clínicas para se referir 
a estados intermediários (entre o envelhecimento normal e o patológico), como o 
chamado Declínio Cognitivo Leve (DCL). Essa associação entre a falta de análise 
linguística das produções orais de idosos e essa crescente “necessidade de 
diagnósticos rápidos” contribui tanto para a patologização de aspectos linguístico-
cognitivos característicos do “normal”, quanto para a propagação e sustentação de 
mitos sobre o processo de envelhecimento, como afirmar, por exemplo, que idosos 
“não dizem nada com nada”, “não podem/conseguem aprender”, “fogem 
frequentemente do tema”, etc. Considerando, portanto, a relativa ausência de 
reflexão linguística acerca dos enunciados dessa parcela da população, essa 
pesquisa de doutorado, abrigada pelo GELEP (Grupo de Estudos da Linguagem no 
Envelhecimento e nas Patologias/Plataforma Lattes - CNPq), propõe, de maneira 
geral, ampliar o escopo de análise linguística (incluindo diferentes faixas etárias, 
classes sociais, escolaridade e práticas distintas de letramento) para um grupo de 
idosos em processo de envelhecimento normal e outro de indivíduos acometidos 
por patologias que alteram o funcionamento linguístico-cognitivo. Com isso, 
buscamos caracterizar e melhor compreender o funcionamento linguístico-
cognitivo nessa etapa da vida, assim como questionar estas categorias usadas para 
determinar a fronteira entre o que seria normal e o que seria patológico. Neste 
trabalho, apresentamos parte da análise de enunciados que emergiram em 
entrevistas semiestruturadas com idosos voluntários (com ou sem diagnóstico de 
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alteração de linguagem) ligados ou ao Grupo III do Centro de Convivência de 
Afásicos (CCA – IEL/UNICAMP) ou a uma instituição privada (sem fins lucrativos) 
da cidade de Campinas, SP. As entrevistas foram vídeo-gravadas e transcritas 
discursivamente, seguindo as orientações do Projeto NURC. Na análise, de cunho 
microgenético (cf. Góes, 2000), discutimos as produções de circunlóquios e 
anacolutos presentes no contexto da Dificuldade de Encontrar Palavras (WFD em 
inglês), tanto porque essa dificuldade se caracteriza como uma queixa comum no 
processo de envelhecimento, quanto por ser um dos “sintomas” clínicos utilizados 
para o diagnóstico de patologias associadas ao envelhecimento (Burke & Shafto, 
2004).  Essa reflexão se fundamenta na Neurolinguística enunciativo-discursiva, que 
concebe a linguagem como um lugar de interação; uma atividade indeterminada, 
incompleta e passível de (re)interpretação, em que tanto ela quanto o sujeito se 
constituem em um movimento dinâmico (cf. Franchi, 1977; Coudry, 1986/1988, 
Geraldi, 1990). Buscamos, também, os estudos de Luria (1986) e Vygotsky (1984, 
2001) para a discussão que propomos, além de retomarmos trabalhos recentes 
acerca de temas associados à WFD (Mazuchelli, 2017; Oliveira, 2014; Souza-Cruz, 
2012; Ensinas, 2011; Novaes-Pinto, 2009). De maneira geral, a análise linguística 
das produções orais e dos contextos em que a dificuldade de encontrar palavra 
aparece tem possibilitado melhor compreender o funcionamento semântico-lexical 
e fenômenos linguísticos tratados como sintomas de alteração. Além disso, ao nos 
atentarmos para os aspectos formais das construções linguísticas e seus contextos 
pragmático-discursivos, a reflexão permite colocar à prova: (i) o funcionamento de 
circunlóquios e analocutos, e sua relação com a WFD na discussão sobre 
envelhecimento; e (ii) a adoção de procedimentos terapêuticos que negam ao sujeito 
um lugar em que possa interagir com e na linguagem (Coudry, 1986/1988, 2010; 
Novaes-Pinto, 1992, 1999), o que contribui para a chamada “morte social” (Kleiman, 
2009). Espera-se colaborar, por fim, com a discussão acerca da relação normal-
patológico, já que o que parece determinar essa fronteira são os mitos e estereótipos 
que caracterizam o discurso sobre o idoso, uma vez que ela não se baseia em análises 
linguísticas. 
 
Palavras-chave: Neurolinguística. Linguagem e Envelhecimento. Normal e 
Patológico. Dificuldade de Encontrar Palavra.  
 
 
 
 
  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

191 
 

Neurolinguística Discursiva e Gramática Gerativa: uma relação 
possível? 
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Linguagem e Pensamento 

Neurolinguística 
 

RESUMO: Introdução e justificativa: O trabalho aqui apresentado pretende, a partir 
da visão adotada pela Neurolinguística Discursiva (ND), analisar a fala, a leitura e a 
escrita de um afásico (GF) cujos dados integram o Banco de Dados de 
Neurolinguística (BDN), vinculado ao grupo II do Centro de Convivência de Afásicos 
do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, para que seja possível procurar, 
nos trajetos que vem percorrendo com a linguagem, traços de uma suposta 
estrutura gramatical interna, tal como postula Chomsky (1957), em uma Teoria da 
Gramática Gerativa. Objetivos: Sabe-se que a proposta apresentada não pode ser 
facilmente esgotada, e não é pretensão deste trabalho fazê-lo, no entanto, espera-se 
que ele permita iniciar tal investigação de maneira satisfatória. Para sistematização 
da aproximação entre as teorias aqui apresentadas, a análise dos dados de escrita 
será o fio condutor das reflexões desenvolvidas, ainda que questões relativas à 
leitura e à fala possam ser consideradas para a reconstrução da estrutura interna da 
língua de GF, visto que a relação fala-leitura-escrita é inegavelmente produtiva e o 
trânsito entre elas se mostra bastante valioso no trabalho com sujeito afásico. 
Aparato teórico: O presente trabalho se ancora teoricamente nas reflexões 
desenvolvidas pela ND, com base, principalmente, nas inspiradas pelos trabalhos de 
Jakobson (1970), Freud (1981) e Luria (1970), bem como as produções mais 
recentes de estudiosos da área, como Coudry (1988, 2006, 2010), Freire (2005, 
2010) e Novaes-Pinto (2013), entre outras obras e reflexões que se encontram em 
curso. Além dessas referências, é também fonte teórica deste estudo as ideias de 
Chomsky e as que se seguiram nos estudos gerativistas, aprofundando-os (vale 
ressaltar aqui que a investigação se concentra nos textos fundadores da Teoria 
Gerativa, para que o paralelo estabelecido tenha um ponto de partida sólido, dado 
que o que se pretende é a análise de aspectos gerais do Gerativismo presentes ou 
não na linguagem afásica). Metodologia: Como metodologia de trabalho, esta 
pesquisa se vale do acompanhamento longitudinal, em que são realizados encontros 
periódicos com o sujeito afásico e a investigadora para que sejam produzidos os 
dados, em um ambiente discursivamente orientado, em que a interação afásico - 
investigadora se aproxima das interações que acontecem fora do ambiente de 
investigação. São analisados também dados de momentos anteriores ao abrangido 
pela presente pesquisa, dados produzidos em sessões de acompanhamento coletivo, 
bem como dados de outros sujeitos que possam despertar relações e análises 
interessantes. Os dados de fala e de leitura do sujeito eventualmente se mostrarão 
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importantes lugares de análise, por conta disso, mesmo que não seja foco deste 
estudo se restringir ao trabalho com os dados de fala ou de leitura, podem ser 
reproduzidas transcrições para auxiliar na compreensão do dado apresentado. Além 
disso, nada impede de realizarmos experimentos (COUDRY, 1986; GREGOLIN, 1996) 
com a linguagem para investigar alguma estrutura ou processo, mas a orientação 
discursiva prossegue na avaliação e no acompanhamento longitudinal. Resultados 
parciais: Como resultados parciais do trabalho até então desenvolvido, é possível 
elencar as principais dificuldades de GF no que diz respeito à fala e à escrita 
(também à leitura, embora não seja esse o foco desta pesquisa), e iniciar o processo 
de levantamento de hipóteses a respeito das implicações de sua afasia no nível 
morfológico e sintático. Pode-se ver, por exemplo, a nítida dificuldade de GF para 
organizar as palavras em períodos maiores, o que revela um comprometimento 
maior da sua habilidade de combinar os elementos linguísticos, enquanto que a 
seleção desses elementos se mostra já mais estabilizada. De início, essa constatação 
pode indicar um comprometimento da sintaxe, já que cabe a esse nível a organização 
estrutural da língua, da mesma forma que, em outros contextos, a dificuldade na 
seleção de itens linguísticos menores (como morfemas) pode indicar o 
comprometimento do nível morfológico. Nesse sentido, cabe a investigação 
aprofundada sobre a relação entre os dados de afásicos com dificuldades sintáticas 
e o conhecimento fornecido pelos estudos gerativistas. 
 
Palavras-chave: Neurolinguística. Afasia. Gerativismo. Acompanhamento 
longitudinal.  
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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, que 
está sendo desenvolvido em nível de Mestrado, 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 guitarra. 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 

                                                             
63 diboccatoiel@gmail.com 



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

194 
 

de 2014, do Grupo 3 do CCA (Centro de Convivência 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 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, de 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 semanais 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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RESUMO: Dentre os vários aspectos do processo de aquisição de linguagem, a 
aquisição da morfologia derivacional é certamente um dos que mais chama a 
atenção, seja do observador leigo, seja do pesquisador interessado naquilo que a fala 
infantil pode revelar sobre a linguagem humana ou sobre o processo de 
subjetivação. Isso porque o surgimento de ocorrências divergentes (FIGUEIRA, 
1996) nesse domínio torna flagrante a diferença entre a fala da criança e a fala do 
adulto, enquanto instância da língua em funcionamento. Exemplos disso são 
encontrados na fala de crianças entre 2 a 5 anos. Observam-se novos nomes como 
“viração” (para “ato de virar”), novos adjetivos como em “coelho pascoado” (para 
“coelho da páscoa”) e novos verbos como “mentira” (para “ela mente”) que, embora 
divergentes daquilo que se espera na fala do adulto, são compreendidas facilmente, 
já que suas unidades (bases e afixos) estão presentes no Português Brasileiro. No 
entanto, como pudemos observar através da coleta de dados em trabalho anterior 
(VIEIRA, 2015), existe uma série de ocorrências que escapam a esse tipo de 
classificação, uma vez que o “inovar” revela-se naquilo que pode ser reconhecido 
como as estruturas básicas dos processos de derivação, a saber: o radical, o tema e 
a palavra. Esse é o caso de “achuqueiro” cujo efeito desviante reside na base 
observada, que é divergente daquilo que se espera na fala do adulto (“açucareiro”). 
Assim, essa pesquisa de doutorado terá como objetivo principal direcionar o olhar 
para esse tipo de ocorrência e, consequentemente, levantar uma série de questões 
relativas à aquisição dessas estruturas. Dentre essas questões, pode-se destacar a 
segmentação das unidades inferiores à palavra que pode ser verificada quando a 
base de uma inovação já é uma palavra derivada (ex.: “discutiçãozinha”); a distinção 
entre radical, tema e palavra nos processos derivacionais que a reconhecem, como 
os diminutivos em [–inho] e [–zinho] (ex.: “pinguiinho”); a aquisição da vogal 
temática e do tema; os casos de alomorfia de radical como em “nariguinho” (para 
“narizinho”) que indicam múltiplas direções para o erro; e a explicação dos erros 
enigmáticos nos quais uma base não pertencente à língua está ligada a um afixo da 
língua (ex.: “bastotiinha”). Assim sendo, essa pesquisa se justifica por direcionar o 
olhar sobre a estrutura básica da palavra, voltando-se, portanto, para uma questão 
relevante, mas ainda pouco explorada em estudos de aquisição do Português 
Brasileiro como língua materna. A análise dos dados será feita sob o horizonte da 
teorização interacionista (DE LEMOS, 2002), em sua relação com as ideias 
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saussurianas (SAUSSURE, 2006 [1916]), 2004), em especial, com aquilo que se 
reúne sob o título “ideário saussuriano sobre a formação de palavras” que 
contempla amplamente o conceito de analogia e as ideias do mestre a serem 
reunidas sobre morfologia, mas também os conceitos de língua e fala, diacronia e 
sincronia, relações sintagmáticas e associativas e a teoria do valor. Os episódios 
serão selecionados junto aos corpora de dos sujeitos, RA e DA, disponíveis no Projeto 
de Aquisição de Linguagem Oral (CEDAE/IEL/UNICAMP). Seus dados foram obtidos 
em sessões gravadas, em geral, semanalmente por cerca de 30 minutos e 
correspondem a interação informal entre a criança e interlocutores comuns no 
contexto familiar (mãe, pai, irmãos, empregas, etc.). Grande parte dessas sessões se 
encontra transcrita, mas seja necessário um trabalho de revisão e transcrição de 
algumas sessões. Do corpus de RA serão analisadas, possivelmente, sessões que 
abrangem um período de 1; 11.03 a 4; 10.06 de idade e do corpus de DA sessões que 
abrangem um período de 1;08.01 a 5;00.01. Por fim, é importante dizer que análise 
dos dados por um viés interacionista permitirá contemplar os fatos singulares da 
experiência de cada sujeito com a língua, dando lugar às diferenças individuais, um 
tema de extremo interesse para a área da Aquisição de Linguagem.   
 
Palavras-chave: Aquisição da Linguagem. Morfologia. Derivação. Interacionismo. 
Saussure.  
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RESUMO: O registro da fala da criança é uma prática que existe desde o século XIX, 
inaugurada pelos chamados diaristas, que anotavam o que seus filhos falavam em 
diários (Scarpa, 2012). Posteriormente, com o advento da tecnologia, foi possível 
acrescentar materiais que auxiliassem no método de coleta de dados para pesquisas 
interessadas em investigar seja a fala infantil ou adulta. Para tanto, o gravador aliado 
ao lápis e papel se tornaram instrumentos fundamentais para os pesquisadores da 
área nomeada Aquisição de Linguagem. Para acompanhar o processo de aquisição 
da língua pelo infans, é necessário uma pesquisa longitudinal, uma vez que o recorte 
empírico se dá no processo, e, assim, faz-se necessário acompanhá-lo. O interessado 
nesse tipo de pesquisa precisa acompanhar a criança por determinado período de 
tempo, desse modo, as chances de existirem diversos dados aumentam, 
enriquecendo o trabalho do pesquisador. Nessa perspectiva, o Projeto de Aquisição 
da Linguagem do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP é um 
exemplo de pesquisa longitudinal que proporciona aos pesquisadores analisarem 
diversos fatos linguísticos na fala da criança. Posto isto, a presente pesquisa tem 
como objeto de análise as gravações realizadas pelas pesquisadoras/fundadoras do 
Projeto de Aquisição da Linguagem, atualmente disponíveis na Plataforma de 
Documentos Sonoros do Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio 
(CEDAE/IEL). A partir desta metodologia, nosso olhar para as gravações se volta 
para a construção do feminino e masculino na fala infantil, ou seja, como a questão 
do gênero se manifesta na fala da criança. John Lyons (1979), ao tratar dessa 
temática do gênero nas línguas, deixa explícita a divisão tradicional entre feminino, 
masculino e neutro, porém, ressalva que esse tipo de divisão reflete a associação que 
é estabelecida em relação ao sexo. Nessa perspectiva, o autor aponta que na verdade 
o termo “gênero” vem do latim genus e é derivado de uma palavra que quer dizer 
classe ou tipo, e que os três gêneros do latim e do grego eram classes reconhecidas 
pela gramática. Nesse sentido, na perspectiva gramatical, os substantivos eram 
divididos nesses três tipos com intuito de atender aos fenômenos da referência 
pronominal e também a concordância com o adjetivo. Lyons ainda reconhece que 
essa categoria é gramatical, mas afirma que ela independe de associações 
semânticas, ou seja, independe de qualquer relação entre o gênero do substantivo e 
quaisquer propriedades das pessoas ou objetos denotados por ele. No português 
brasileiro, Câmara Jr (1975) afirma que a categoria gênero é conceptualmente 
complexa e que isso é fruto do latim; sob esse aspecto ele apresenta uma visão 
semelhante à de Lyons, assinalando que na língua latina apenas uma série de 
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adjetivos tinha bem definida a oposição entre feminino e masculino, enquanto as 
demais não possuíam bem determinada essa distinção. Câmara Jr. em seus estudos 
sobre o latim assegura que a expressão de gênero só se torna possível por meio do 
adjetivo, enquanto caso e número podem ser observados no próprio substantivo. 
Nos estudos do referido autor, ele reitera que os substantivos pertencerem a 1º ou 
2º declinação não indica necessariamente seu gênero, mesmo que na 1ª 
predominem os femininos e na 2ª os masculinos, enquanto a 3ª declinação, 
pertenciam muitos adjetivos que não apresentavam distinção formal de masculino 
e feminino para os substantivos aos quais se reportavam. Nas objeções de Câmara 
Junior, essa ainda é a estrutura da forma do gênero no português, visto que nem 
sempre o substantivo apresenta a marca morfológica de gênero. Desse modo, essa 
marca é como uma desinência zero, que terá mudança de valor quando o adjetivo se 
referir ao substantivo. Ou seja, são os adjetivos que trazem a marca de gênero, 
masculino em –o e feminino em –a, e conjuntamente com o artigo (“a” para feminino 
e “o” para masculino). Diante do exposto, nossa pesquisa se volta para as gravações 
semanais de uma criança do período entre um ano e onze meses até três anos e nove 
meses, com o objetivo de analisar a manifestação da categoria do gênero no processo 
de aquisição da linguagem. Para tanto, tomamos como referência algumas pesquisas 
sobre o gênero e a aquisição de linguagem (entre os quais Corbett 1991, Bechara 
2009, Silva 2004, Figueira 2001, Michard 2002, entre outros) e para a análise dos 
dados, que está em andamento, consideraremos a hipótese de que a partir da 
observação do ambiente interacional e do processo de captura do sujeito pela língua 
que em sua fala incide (em marcas morfológicas e/ou morfossintáticas), é possível 
perceber os movimentos que essa categoria apresenta no contexto da fala infantil, 
bem como as relações feitas por esse pequeno falante. 
 
Palavras-chave: Português brasileiro. Aquisição de linguagem. Gênero.  
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RESUMO: O presente trabalho busca analisar e comparar a segmentação de palavras 
em cartas produzidas em Português Brasileiro entre os séculos XVI e XVIII  e textos 
produzidos por crianças em fase de aquisição de linguagem no século XX. Com isso, 
pretendemos discutir as semelhanças e eventuais diferenças existentes nas 
segmentações de palavras dos dois tipos de textos, mostrando que, mais do que a 
prosódia, o processo de segmentação de palavras se encontra intrinsecamente 
ligado à própria instabilidade da língua, guardando relações com períodos 
anteriores da formação da língua portuguesa. Além da discussão sobre evidências 
do processo geral de formação da Língua Portuguesa em aspectos referentes à 
segmentação de palavras, buscamos também investigar como a inserção dos 
sujeitos em práticas sociais letradas pode influenciar na produção escrita. Para o 
desenvolvimento destas análises, tomamos como corpora: (i) textos produzidos por 
crianças de Ensino Fundamental I de diversas escolas públicas e particulares 
pertencentes ao Banco de Dados de Aquisição de Escrita, organizado no âmbito do 
Projeto Integrado de Pesquisa intitulado A relevância teórica dos dados singulares na 
aquisição da linguagem escrita; (ii) Gramáticas da Língua Portuguesa publicadas em 
Portugal, como a Gramática da linguagem portuguesa, publicada em 1536 por 
Fernão de Oliveira, assim como cartas do período da Inquisição Portuguesa, 
disponíveis no Arquivo Digital de Escrita Quotidiana em Portugal e Espanha na 
Época Moderna, sob responsabilidade da professora Rita Marquilhas, da 
Universidade de Lisboa. Para a análise dos dados, tomamos como ponto de partida 
a análise prosódica dos trechos de escrita em que ocorreram as segmentações não-
convencionais, considerando como os constituintes prosódicos palavra fonológica e 
grupo clítico influenciam na construção do texto e no aparecimento das 
segmentações. Para tanto, tendo como base (i) a descrição dos constituintes 
prosódicos elaborada por Nespor e Vogel (1986), conforme apresentada em Bisol 
(2005); e (ii) considerações a respeito das segmentações não-convencionais 
propostas por Tenani (2004, 2008 e 2009). Nos ancoramos nas ideias defendidas 
por Corrêa (2004) com o intuito de atestar que a inserção dos escreventes em 
práticas sociais orais/faladas e letradas/escrita podem influenciar na forma com 
que as segmentações aparecem nos textos, assim como no que foi observado por 
Chacon (2004) e Capristano (2007) para os dados de segmentação não-
convencional de palavras na escrita infantil. O material será analisado 
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qualitativamente, adotando-se, como metodologia, o paradigma indiciário de 
Ginzburg (1987), cuja aplicação aos estudos de aquisição da escrita foi proposta e 
discutida em Abaurre et alii (1997). Com base nos pressupostos desse paradigma, 
buscamos demonstrar que os “erros” cometidos pelo aprendiz tratam-se de 
“indícios de um processo em curso de aquisição da representação escrita da 
linguagem, registros de momentos em que a criança torna evidente a manipulação 
que faz da própria língua” (ABAURRE et alii, 1997, p. 16). A partir de um 
levantamento inicial de dados, notamos que, em geral, a segmentação não-
convencional acontece em estruturas clítico+palavra fonológica, principalmente no 
contexto de hipossegmentações, como nos casos “eotempo”, “omandou”, para as 
cartas, e “ena mata”,“eo gigante”, para os textos infantis. Notamos, portanto, que 
ambos os escreventes tendem a mobilizar as mesmas estruturas em suas 
segmentações: o artigo “o”, a conjunção “e” mais uma palavra de conteúdo. Alguns 
estudos atestam essas ocorrências como fundamentadas nas características 
prosódicas da língua. Sendo a fala um continuum fônico, o escrevente tenderia a unir 
os elementos, representando na escrita o ritmo da fala. Porém, para além de uma 
representação termo a termo dos elementos da fala na escrita, há uma tentativa de 
trabalho semântico, unindo elementos de valor mais gramatical a palavras de 
conteúdo nitidamente percebido. Além disso, também notamos que o mesmo tipo 
de dados era extremamente recorrente também no século XVI, período em que a 
língua portuguesa ainda não tinha um padrão bem definido e que ainda escrevia os 
pronomes clíticos acoplados aos verbos, e não com o hífen, diacrítico mais 
característico da escrita moderna. Com esses apontamentos, pretendemos 
demonstrar que, mais do que acompanhar padrões rítmicos, os desvios do padrão 
ortográfico têm suas origens juntamente com a origem da língua portuguesa, que, 
ao nascer do latim, língua que também se iniciou de formas unidas para, 
posteriormente, desenvolver uma segmentação própria, carrega na sua estrutura, 
até os tempos modernos, características de sua formação. Acreditamos ainda que, 
por mais que uma língua evolua e se distancie de forma primeira, sendo um 
elemento vivo, sua instabilidade continuará sendo representada por aqueles que se 
mostram mais sensíveis às estruturas e ainda pouco capturados pelas normas 
rígidas definidas por tratados gramaticais: os aprendizes em alfabetização e aqueles 
com menor domínio do código escrito. 
 
Palavras-chave: Aquisição de Linguagem. Segmentação de Palavras. Oralidade. 
Letramento. 
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Discutindo Teoria da Mente de 2ª ordem e linguagem: uma 
relação entre domínios cognitivos 

 

Autora: Thuany Teixeira de Figueiredo67 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ruth Lopes 

Área: Linguagem e Pensamento 

Subárea: Aquisição da Linguagem 

 

Resumo: Este trabalho abordará as discussões em torno da pesquisa de mestrado 
em desenvolvimento pela autora sobre a relação entre linguagem e a habilidade 
cognitiva denominada Teoria da Mente – doravante ToM (PREMACK e WOODRUFF, 
1978). A investigação tem como objetivos principais: i) pesquisar o papel dos verbos 
factivos, dos verbos de estados mentais e dos verbos de comunicação para o 
desenvolvimento da ToM em crianças no processo de aquisição de linguagem, ii) 
além de procurar lançar luzes sobre a compreensão de estados mentais de segunda 
ordem. Com o suporte da Teoria Gerativa, a principal hipótese a ser investigada é a 
da centralidade do domínio da sintaxe de complementação (DE VILLIERS, 2000; 
2005; COULL, LEEKAM e BENNETT, 2006) para o desenvolvimento de uma Teoria 
da Mente de segunda ordem em crianças adquirindo o português brasileiro. Assim, 
tratar da compreensão desses verbos concorre para que conheçamos cada vez 
melhor como funciona a relação entre linguagem e cognição. Nos desenvolvimentos 
recentes da Teoria Gerativa, que a partir de meados do século XX reabilitou as 
discussões em torno de uma perspectiva cognitiva para a linguagem, o Programa 
Minimalista de Chomsky traz à tona a interação da faculdade da linguagem com os 
outros sistemas cognitivos e com tudo aquilo que configura a arquitetura da 
mente/cérebro (CHOMSKY, 1998). É a partir dessa interação e dos pontos de 
interface que ela gera que é possível promover as discussões propostas sobre 
aquisição de linguagem e o desenvolvimento da ToM. Além disto, aprofundar as 
pesquisas acerca de estados mentais de segunda ordem também se mostra 
necessário, uma vez que são estados que demandam maior complexidade linguística 
e cognitiva, além do fato de que são fundamentais para o pleno engajamento na vida 
social. Na presente pesquisa, trabalhar com o enfoque de estados mentais de 
segunda ordem implica em analisar a compreensão de dois estados, 
especificamente: os estados de ignorância e o de crença falsa. Metodologicamente, 
foram gravadas em vídeo três tarefas – com duas versões de cada uma, totalizando 
seis vídeos – baseadas nas propostas de Sullivan, Zaitchik e Tager-Flusberg (1994). 
Todas as tarefas serão testadas com 20 adultos falantes nativos de PB e 60 crianças 
no período de aquisição de linguagem, também falantes nativas de PB. A primeira 
tarefa equivale ao que as autoras chamam de standard stories; a segunda tarefa, às 
chamadas new stories; por fim, a terceira tarefa foi elaborada pela pesquisadora 
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deste projeto com base na estrutura comum das tarefas citadas anteriormente, mas 
com a particularidade de não apresentar estímulo linguístico na narração das 
histórias gravadas, sendo esta apresentada somente com estímulos visuais, além de 
oferecer opção de escolha de resposta através de imagens. As sentenças do PB 
utilizadas para teste seguirão basicamente a mesma estrutura das sentenças do 
inglês. No trabalho citado, as autoras investigam o papel que as demandas de 
processamento de informação podem ter na compreensão das tarefas com estados 
de segunda ordem. A tarefa clássica de segunda ordem, originalmente elaborada em 
Perner e Wimmer (1985), é modificada e incorpora acréscimos, assim como as 
autoras elaboram uma nova versão de tarefa de segunda ordem, com o intuito de 
facilitar a compreensão das crianças. A principal descoberta aponta que com as 
modificações experimentais realizadas, crianças por volta dos cinco anos e meio de 
idade conseguem atribuir crenças falsas de segunda ordem, o que se mostra um 
contraponto à idade de seis e sete anos estipulada pela bibliografia para tal 
realização. Portanto, através da análise de dados parciais da aplicação dos 
experimentos que será feita nos meses de Junho e Agosto de 2017, esperamos poder 
verificar se os resultados das crianças falantes de PB para a aquisição da 
compreensão das estruturas linguísticas relacionadas aos verbos em questão, e para 
o desenvolvimento de uma Teoria da Mente, acompanham os dados obtidos pelas 
pesquisas da área.  
 
Palavras-chave: Aquisição de linguagem. Teoria da mente. Cognição social. 
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As formalizações ducrotianas: versões de uma relação entre 
lógica e linguística na enunciação 

Vinícius Massad Castro68 

Universidade Estadual de Campinas 
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Linguagem, história e conhecimento 

História das ideias linguísticas 

 

RESUMO: Neste trabalho, analisamos a designação da palavra “formalização” em 

dois momentos diferentes dos estudos semânticos do linguista francês Oswald 

Ducrot: no texto “Linguística e formalização” de 1989 e em “Lógica e linguística” de 

1966. Essa análise se desenvolve dentro do quadro teórico da história das ideias 

linguísticas numa articulação com a semântica da enunciação tal como proposta por 

Guimarães (2004). Na medida em que o texto “Linguística e formalização” é 

explicitamente uma reprodução, avec quelques remaniements, do texto “Lógica e 

linguística” de 1966, consideramos que a cena enunciativa do texto de 1989 recorta 

como memorável o texto de 1966 e retoma o sentido de “lógica” que comparece no 

título deste último. O sentido de “lógica” sustenta o passado do acontecimento 

recortado pela operação enunciativa de articulação que coordena “formalização” à 

“linguística” como título do texto de 1989 através da conjunção “e”. Em Ducrot 

(1989), portanto, “lógica” determina “formalização” enquanto memorável desse 

termo ao funcionar como sentido de sustentação enunciativa para sua relação com 

“linguística”. Analisamos em seguida o modo como “lógica” é designado ao longo do 

texto de Ducrot (1989) e assim determina sentidos para “formalização” na sua 

coordenação com “linguística”. Haveria três modos de relação entre lógica e 

linguística resumidos nos subtítulos do artigo: “Linguagem e inferência lógica”, “A 

lógica da linguagem” e “Linguagem e sistemas formais”. A análise de trechos desses 

itens através de recortes discursivos (GUIMARÃES, 1987), nos mostra que a 

“formalização” é determinada pela “lógica da linguagem” dentro de um domínio 

semântico de determinação (GUIMARÃES, 2007) onde se estabelece uma antonímia 

com “inferência lógica” e uma complementaridade com “sistema formal”. Se 

consideramos ainda que “lógica”, presente no texto de 1966, determina, enquanto 

memorável, “formalização” no texto de 1989, devemos considerar a determinação 

de “formalização” sob o texto de 1966, pois esta o ressignifica ao se estabelecer 

enquanto uma sua reprodução. Isso nos mostra a necessidade de investigar como 

“lógica” é determinada no texto de 1966 a fim de conhecer como “formalização” 

significa em Ducrot a partir do final da década de 1960. No texto de 1966, o domínio 
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semântico de determinação de “lógica” não se delineia da mesma maneira como o 

de “formalização” em 1989. A palavra “lógica” ainda é determinada por “lógica da 

linguagem”, mas no estabelecimento de uma antonímia com “inferência lógica” e 

“sistema formal”. Esse sentido se configura no último parágrafo do texto de 1966, 

presente no quarto subitem, que, na reprodução de 1989, foi retirado. A partir 

dessas análises, nos perguntamos de que modo os sentidos de “formalização” 

estabelecidos nos textos de 1966 e de 1989 afetaram os estudos semânticos de 

Oswald Ducrot após suas publicações. Para essa análise recortamos a descrição do 

funcionamento da pressuposição em Ducrot (1972) e em Carel e Ducrot (2006). Em 

Ducrot (1972) observamos a pressuposição sendo definida através de dicotomias 

terminológicas do tipo “sentido literal” x “sentido derivado”, “componente 

linguístico” x “componente retórico”, “posto” x “pressuposto”, entre outros. 

Mostramos como esses sentidos retomam a antonímia estabelecida entre a “lógica 

da linguagem” com “sistemas formais” e “inferência lógica” ressignificando 

conceitos chave desses dois últimos tipos de estudos lógicos, tal como o conceito de 

proposição (cf. AUROUX, 2008), por exemplo. Em contrapartida, mostramos como a 

complementariedade entre “formalização” e “sistemas formais” estabelecida no 

texto de 1989 determina o tratamento da pressuposição em Carel e Ducrot (2006). 

Recortamos dois momentos desse artigo: quando os autores consideram a 

impossibilidade de tratar as pressuposições desencadeadas por verbos factivos e 

quando mobilizam o conceito de bloco semântico para explicar parte do 

funcionamento da pressuposição existencial no enunciado “O rei da França é sábio”. 

Por meio dessas análises, pretendemos contar uma da história dos estudos 

semânticos de Ducrot mostrando como os sentidos configurados para a palavra 

formalização afetaram a produção de suas teorias. Esperamos assim poder 

contribuir para o estudo da construção dos saberes metalinguísticos, um dos temas 

de estudo da história das ideias linguísticas tal como essa disciplina foi estabelecida 

no Brasil. 

Palavras-chave: Formalização. Oswald Ducrot. Lógica. Linguística. Linguagem. 
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RESUMO: Sabe-se que, no início do século XX, Ferdinand de Saussure não se dedicou 
somente aos cursos de linguística geral ministrados na Universidade de Genebra 
entre 1907 e 1911. Ele também teve outros interesses, realizando estudos sobre 
filologia, mitografia e sobre os anagramas. Os estudos filológicos de Saussure 
datados dessa época consistem em três conferências, realizadas entre 1900 e 1904 
na Societé d’Histoire et Archéologie de Gènéve, nas quais o linguista buscava a origem 
de nomes de lugares da região genebrina, além de analisar a história do povo 
burgúndio, ao qual se atribui a origem dos Niebelungen. As comunicações 
apresentadas foram as seguintes: Le nom de la ville d’Oron à l’époque romaine 
(1901); Origine de quelques noms de lieux de la région génévoise (1903); e, por fim, 
Les burgondes et la langue burgonde en pays romaine (1904). Em consonância com 
esses estudos, os estudos mitográficos foram alvo do interesse do linguista de 1903 
até os últimos anos da produção de Saussure (GODEL, 1957:28). Nesse sentido, tem-
se que eles são próximos dos estudos filológicos, concomitantes às lições sobre 
linguística geral e à pesquisa anagramática. Ademais, deve-se notar que, no século 
XIX, filologia e mitografia estavam estreitamente relacionadas, sendo comum que 
linguistas se dedicassem a pesquisas desse gênero. Como exemplos, podemos citar 
A. Schleicher, W. Grimm, M. Müller, M. Bréal, dentre outros. Neste trabalho, dois 
desses autores nos interessam: M. Müller e M. Bréal. O primeiro era linguista e 
orientalista e mitólogo alemão. Foi aluno de Franz Bopp e estudou o sânscrito 
durante muitos anos, sendo, includive, editor do Rig-Veda. Em 1859, Müller publicou 
a obra Éssai de Mythologie Comparée. Além disso, um ponto importante sobre esse 
autor é o fato de que há várias citações de seus trabalhos nos manuscritos sobre as 
lendas germânicas. Já M. Bréal foi professor de F. de Saussure, é considerado o 
fundador da Semântica e, apesar de não termos conhecimento de citações suas nos 
manuscritos sobre as lendas, é retomado várias vezes nos manuscritos de 
linguística, o que evoca a importância de suas considerações para o linguista 
genebrino. Não obstante, Bréal publica em 1863 sua tese, a qual foi intitulada como 
Hercule et Cacus: étude de mythologie comparée. Considerando as especificidades de 
cada autor, pretendemos investigar em quais aspectos Saussure se aproxima ou se 
distancia das considerações de seus contemporâneos no que concerne aos estudos 
mitográficos. Partimos da hipótese de que os manuscritos saussurianos sobre as 
lendas germânicas trariam uma nova perspectiva a essa área de estudo por 

                                                             
69 temontess@gmail.com (CNPq. Processo: 159803/2014-4).  



Caderno de Resumos 

n.1 / 2017 
ISSN 2525-8257 

 
 

208 
 

possuírem uma estreita relação com a linguística proposta pelo linguista genebrino 
e, dessa forma, estariam afastados de uma pesquisa estritamente histórica da 
origem dos mitos. Assim, enfatizaremos três questões principais nas teorias de 
Müller, Bréal e Saussure: a questão da origem histórica, da transmissão e da relação 
entre mitologia e língua. Nesse sentido, este trabalho será dividido em três partes: 
na primeira, faremos algumas considerações sobre a teoria de M. Müller presente na 
obra Éssai de Mythologie Comparée; na segunda, explicitaremos a perspectiva 
defendida por M. Bréal em Hercule et Cacus: étude de mythologie comparée; e, por 
fim, na terceira, traremos os excertos dos manuscritos saussurianos referentes ao 
caderno Ms. Fr. 3958, intitulado Niebelungen, arquivado na Biblioteca Pública e 
Universitária de Genebra e também a edição dos manuscritos referentes às lendas, 
realizada por A. Marinetti e M. Meli. Como resultados parciais, podemos afirmar que 
os estudos realizados por Saussure sobre linguística geral permitiram-lhe pensar o 
funcionamento e a transmissão das lendas de maneira distinta de M. Müller. Por 
outro lado, apesar de haver discordâncias em alguns aspectos, a teoria saussuriana 
sobre as lendas se aproxima daquela defendida por M. Bréal, principalmente no que 
se refere à questão da origem mitológica.   
 
 
Palavras-chave: Manuscritos. Saussure. Lendas Germânicas.  
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RESUMO: Com este trabalho, viso apresentar o projeto de pesquisa em execução no 
âmbito do mestrado em Letras – Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-
Graduação em Letras, da Universidade Federal de Santa Maria. Em minha 
comunicação no evento, além de discorrer sobre os objetivos, os principais 
pressupostos teóricos, a metodologia e a justificativa/ contextualização do projeto, 
relatarei as condições de produção que me levaram a pensar nesta proposta de 
pesquisa, bem como as (re)leituras que estão sendo realizadas e que estão me 
fazendo (re)pensar a proposta de dissertação. Como questão de pesquisa, busco 
refletir sobre “como se constitui a identidade da posição-sujeito linguista a partir do 
lugar da obra de Joaquim Mattoso Camara Jr. nos primeiros Cursos de Letras do Rio 
Grande do Sul nas décadas que antecedem à disciplinarização da Linguística?”. Tal 
questão resume o objetivo principal do projeto proposto: refletir sobre a 
constituição da identidade da posição-sujeito linguista Mattoso Camara. Em um 
espaço temporal que abrange os primeiros cursos superiores de Letras no Rio 
Grande do Sul e a implantação da Linguística como disciplina (1940 - 1970), a minha 
escolha pelo teórico carioca Joaquim Mattoso Camara Jr. (1904-1970) se deve pela 
sua representatividade nos estudos linguísticos no Brasil, sendo considerado “como 
pioneiro dos estudos propriamente linguísticos no Brasil, seu primeiro divulgador e 
o primeiro professor de Linguística de uma universidade brasileira” (ALTMAN , 
1998, p. 108). Além disso, há um bom tempo tenho me dedicado a estudar (sobre) 
Mattoso, a ponto de ficar cada vez mais instigado a conhecer e compreender um 
pouco mais sobre seus estudos e a contribuição deles para a produção do 
conhecimento linguístico no Brasil e no Rio Grande do Sul. Teoricamente, serão 
mobilizadas, a partir da perspectiva da Análise de Discurso de Linha Francesa e da 
História das Ideias Linguísticas, tal como ambas vêm sendo desenvolvidas no Brasil, 
especialmente por Eni Orlandi e seus filiados, as noções de sujeito, formações 
imaginárias, posição-sujeito (PÊCHEUX, 1990, e 2009 [1988]), horizonte de 
retrospecção (AUROUX, 1992). Há, ainda, a expectativa de mobilizar também noções 
como disciplina, disciplinarização, designação, entre outras. Dispondo destas 
noções, podemos, a partir do nosso arquivo de pesquisa, constituído de programas 
e ementas das disciplinas de Linguística de nove universidades gaúchas, a) 
compreender a conjuntura histórica na qual as obras de Mattoso são produzidas, b) 
como o lugar social linguista é projetado no discurso e, c) quais são os efeitos de 
sentido da designação linguista atribuída a Mattoso Camara. A delimitação do 
corpus de pesquisa (programas e ementas) se justifica pelo fato de estes serem 
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documentos institucionais importantes que, além de delimitarem os saberes a 
serem compartilhados na disciplina, carregam consigo uma história; mais 
especificamente, apontam para as condições de produção dos sujeitos envolvidos na 
sua elaboração, para as perspectivas teóricas destes. Nessa direção, é possível, 
discursivamente, depreender qual a posição destes sujeitos em relação a obra de 
Mattoso, quais estudos do autor são destacados por estes sujeitos e quais são 
relegados a um segundo plano. Por sua vez, a seleção de nove universidades sul-rio-
grandenses se deu a partir da delimitação dos seguintes critérios: possuir cursos de 
Letras fundados no período compreendido entre 1940 e 1970; estar com estes 
cursos em atividade; possuir programa de pós-graduação em Letras. Em um sentido 
mais amplo, o projeto justifica-se pelo entendimento do histórico como fundamental 
nas discussões acerca do disciplinar sobre a língua. Durante a execução do projeto, 
estaremos refletindo sobre a relação entre língua, sujeito e história e buscando 
compreender como se dá a circulação do conhecimento a partir da produção do 
conhecimento linguístico pelo viés da História das Ideias Linguísticas e da Análise 
de Discurso no contexto brasileiro. 
 
Palavras-chave: História da Linguística. Mattoso Camara. Posição-sujeito.  
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RESUMO: O linguista genebrino Ferdinand de Saussure teve sua formação em meio 

aos estudos comparatistas, na Alemanha, se inscrevendo, em princípio, no âmbito 

da Gramática Comparada. Foi durante esse período que escreveu e publicou o 

“Mémoire sur les systèmes primitif des voyelles dans les langues indo-européennes” 

(1878), único livro publicado por Saussure em vida. Nele, o linguista propõe a 

existência de quatro “a” no sistema de vogais das línguas indo-europeias, tese que 

colocava em xeque a proposição de outros comparatistas da época, os quais 

defendiam a existência de apenas três “a” nessas famílias de línguas. Por ser um 

trabalho proveniente dos estudos comparatistas, a reflexões apresentadas no 

Mémoire consistem em estudos sobre as línguas, que eram, como já afirmamos, o 

objeto de análise da Gramática Comparada. Entretanto, o caminho percorrido por 

Saussure para chegar ao sistema de vogais apresentado no Mémoire é pautado na 

concepção do fonema como um elemento relacional, isto é, que só pode ser 

reconstituído e estabelecido a partir da relação que estabelece com os outros 

fonemas, no interior do segmento significativo – sílabas ou palavras – do qual faz 

parte. Nesse sentido, é possível perceber que os elementos que permitiam que 

Saussure propusesse um novo sistema de vogais, como as noções de negatividade, 

de relação e de oposição, coincidem com alguns dos elementos que possibilitaram a 

delimitação da língua enquanto objeto de estudo da Linguística Moderna. Para que 

isso ocorresse, foi necessário que Saussure efetuasse um corte epistemológico, 

designando, a partir da análise das línguas, as generalidades subjacentes a todas as 

línguas, que regem o seu funcionamento. Esse corte conduziu um deslocamento do 

objeto dos estudos da linguagem: Saussure determinou que o objeto da Linguística 

deveria ser a língua - sistema de signos de ordem própria, e não as diferentes línguas 

existentes ao redor do globo. A teorização do linguista que apresenta essa passagem 

das língua para a língua e que conceitua o funcionamento desta enquanto sistema 

foi levada a público por meio do “Curso de Linguística Geral” (CLG), edição póstuma 

lançada em 1916. Entretanto, é importante ressaltar que, anos antes, Saussure já se 

dedicava a buscar os princípios que poderiam levar a uma delimitação de cunho 

científico da Linguística. O conjunto de manuscritos “De l’essence double du langage”, 
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datado de 1891, consiste em um dos documentos que atestam a trajetória 

percorrida pelo linguista em suas reflexões acerca da Linguística Geral. Nele, é 

possível notar uma preocupação em delimitar a língua, diferenciando-as das línguas 

enquanto objeto empírico e distinguindo-a das noções de linguagem e de fala. Com 

efeito, o percurso de elaboração do conceito de língua, em Saussure, permite que se 

observe a delimitação de um objeto, na maior parte das vezes, claro e bem definido, 

tanto que tal delimitação fez com que, posteriormente, fosse outorgado à Linguística 

o estatuto de ciência moderna. Não obstante, em alguns momentos da teorização 

saussuriana, é possível observar, na conceituação especificamente sobre a língua, 

resquícios daquilo que Saussure entendia como “as línguas”. Quando, por exemplo, 

é dito no CLG, que “a língua existe na coletividade sob a forma duma soma de sinais 

depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário” (SAUSSURE, 

2006 [1916], p. 27), pode-se supor que, na verdade, neste trecho Saussure fala das 

línguas, e não da língua, objeto da Linguística. Afirmamos isso, pois o sistema, que é 

a língua tem seu funcionamento completo em todos os indivíduos; dito de outro 

modo, em todos eles operarão as noções de valor, de relação, de negatividade, de 

oposição, ou seja, todos os elementos que, em conjunto, constituem o sistema 

linguístico. Esse sistema não está incompleto na maior parte dos indivíduos (senão 

em nenhum). O que, de fato, se mostra incompleto no individual, mas inteiro na 

coletividade, são os elementos próprios de determinada(s) línguas(s) – o léxico, as 

estruturas sintáticas etc. Considerando isso, em nosso trabalho, temos como 

objetivo identificar se a hipótese de que há resquícios do que se entendia por 

“línguas” na delimitação saussuriana de língua se confirma. Para tanto, serão 

utilizados três documentos, datados de diferentes épocas; são eles: i) o “Mémoire sur 

les systèmes primitif des voyelles dans les langues indo-européennes”; ii) o conjunto de 

manuscritos “De l’essence double du langage”; iii) o “Curso de Linguística Geral. 

Neles, buscaremos a trajetória de delimitação da língua enquanto objeto da 

Linguística, com ênfase nos momentos que demarcam os caminhos da passagem dos 

dados empíricos – as línguas – para a conceituação teórica. Ademais, procuraremos 

mostrar que a noção de identidade consiste em um dos principais responsáveis pela 

incompletude da distinção do conceito de língua com a noção de línguas, uma vez 

que trata-se de um elemento que transita entre a língua e a fala, estabelecendo, 

assim, um vínculo necessário entre dados e teoria.   
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