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Linguagens e diversidades: resistir em tempos de crise da democracia e da 

universidade pública. 
 

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

alunos dos cursos de pós-graduação strictu sensu do Instituto do IEL, da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).  

 Em sua vigésima quarta edição, diante de ameaças retrógradas no campo político e 

principalmente no campo educacional, o SETA buscou refletir sobre a importância de 

resistir em tempos de crise da democracia e da universidade pública a partir de pesquisas 

dos mais variados temas. Desse modo, o objetivo do evento é criar um ambiente em que 

jovens pesquisadores possam divulgar seus trabalhos e debatê-los com docentes e outros 

alunos, com a finalidade de construir um espaço de circulação das pesquisas 

desenvolvidas tanto pelos alunos do Programa de Pós-Graduação do IEL/UNICAMP 

quanto por aqueles de outras universidades.  

 O evento ocorreu nos dias 22 a 24 de outubro de 2018, no Instituto de Estudos da 

Linguagem (IEL), na Unicamp. Foram aceitos trabalhos de acadêmicos regularmente 

matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu em Linguística, Linguística 

Aplicada, Teoria Literária e/ou Divulgação Científica e Cultural, na UNICAMP, ou, 

ainda, em programas de pós-graduação em Letras, Estudos Linguísticos, Estudos da 

Linguagem e áreas afins de outras universidades brasileiras. O evento contou também 

com mesas de debates (abertura e encerramento), oficinas e minicursos.  
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 Aquisição e Psicolinguística 
 

Efeitos de enquadramento metafórico e a doença de Alzheimer 

 
Josie Helen Siman1 

Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Thiago Oliveira da Motta Sampaio 

Linguagem e Pensamento 

Psicolinguística 

RESUMO: Pesquisadores que estudam a recepção social da doença de Alzheimer (DA) afirmam que as 

metáforas de valência negativa que usamos (principalmente, que a mídia usa) para falar sobre essa 

doença podem contribuir para seu estigma. Neste contexto, mudanças de enquadramento metafóricos 

são propostas e, com frequência, sugere-se a substituição das metáforas de GUERRA por metáforas de 

JORNADA.  Embora pesquisas anteriores sobre os efeitos de enquadramento metafórico reportem 

efeitos negativos associados ao uso de metáforas de GUERRA para enquadrar certas questões 

(FLUSBERG et al., 2018), tais experimentos envolvem tarefas que suscitam inferências diretas 

referentes a metáforas em contextos restritos. No dia a dia, as pessoas são expostas a uma gama de 

metáforas que nem sempre são usadas para inferências diretas. No entanto, essas metáforas transmitem 

informações que podem afetar como as pessoas conceptualizam algo. Nesta pesquisa, nossa pergunta é: 

qual é o impacto das metáforas de GUERRA e JORNADA na recepção social da doença de Alzheimer? 

Esta pesquisa se justifica não só pela sua utilidade social – uma vez que responde a uma questão 

importante referente a possibilidade de metáforas influenciarem o pensamento (e comportamento) das 

pessoas, contribuindo, desta forma, para o stigma de certas doenças – mas também pelo seu caráter 

teórico, já que a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) propõe de fato que as 

metáforas influenciam o pensamento – algo que está longe de ser um consenso na Linguística Cognitiva. 

O objetivo desta pesquisa é, então, entender se as metáforas influenciam o pensamento e como isso 

acontece, tendo como foco a questão da recepção social da DA. Além disso, desejamos contribuir para 

o aprofundamento teórico e metodológico das pesquisas sobre as relações entre metáforas e pensamento. 

Neste trabalho, conduziremos um experimento com uma variável (descrição metafórica) em quatro 

condições (GUERRA/ JORNADA/ sem metáforas/ sem texto). Os participantes (estudantes da Unicamp) 

serão distribuídos randomicamente entre condições em que lerão praticamente o mesmo texto exceto 

pelas alterações de metáforas. Depois, responderão às mesmas perguntas sobre suas atitudes em relação 

à doença – algumas dessas questões serão seguidas de uma escala de sete pontos; outras serão de 

respostas livres, as quais serão codificadas por valência e extensão metafórica (de forma similar a 

HENDRICKS; BORODITSKY, 2016). Esperamos observar que a condição de GUERRA terá um 

impacto negativo sobre as repostas, e que a condição de JORNADA não terá impacto (comparada à 

condição sem metáforas), já que estudos anteriores sugerem que metáforas de valência positiva podem 

não afetar os participantes (THIBODEAU; FLUSBERG, 2017). A próxima questão é de cunho 

metodológico. Alguns experimentos comparam apenas duas condições metafóricas, enquanto outros 

propõem a necessidade de uma condição controle sem metáforas, e há também casos em que as condições 

metafóricas são comparadas a uma condição sem texto, em que apenas o questionário é dado aos 

participantes (presume-se que esta condição poderá acessar a atitude dos participantes de forma livre de 

influências). Qual dessas é a melhor abordagem para estudar os efeitos de enquadramento metafóricos é 

uma questão em debate (e.g. THIBODEAU; FLUSBERG, 2017; BRUGMAN; BURGERS; STEEN, 

2017). A resposta a esta controvérsia pode depender do que o pesquisador quer elucidar.  Para lançar luz 

sobre esse problema, uma comparação entre as condições “sem metáforas” e “sem texto” será realizada 

para uma discussão sobre as implicações de escolhas metodológicas sobre os resultados de experimentos: 

esperamos observar que a condição sem texto trará mais respostas estereotipadas do que a com texto, o 

que a torna uma base de comparação pior. Além disso, desejamos avançar uma discussão sobre o que é 
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uma condição controle “neutra” ou “sem metáforas”, a partir de um ponto de vista social. Este trabalho 

encontra-se em estágio inicial, portanto não é possível aventar conclusões neste momento. 

Palavras-chave: Metáforas. Enquadramento. Alzheimer. 
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Uso e percepção do modo subjuntivo no português brasileiro 

 
Karen Kalil Waldemarim2 

Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Thiago Motta Sampaio 

Linguagem e pensamento 

Psicolinguística 

 

RESUMO: O estudo a ser apresentado neste evento tem como tema o uso e a percepção do modo 

subjuntivo em contextos onde há variação do modo subjuntivo com a forma marcada no modo 

indicativo.  Para tal análise, foi necessário recorrer aos estudos na área da linguística funcional (GIVÓN, 

1994; MITHUN, 1999; OLIVEIRA, 2007; PALMER, 2001; VIEIRA, 2007) que definem os conceitos 

de modalidade e o modo nas línguas e buscam compreender quais estruturas sintáticas e semânticas 

podem favorecer ou inibir a variação entre os modos estudados. Os estudos citados anteriormente 

levantam algumas hipóteses em comum sobre os contextos de variação, a principal delas é que o uso de 

verbos cognitivos na oração principal favorece o uso do indicativo no lugar do subjuntivo já que, 

segundo Palmer, 2001 é uma marcação redundante, pois, esses verbos já expressam a modalidade 

irrealis que “retrata situações que se realizaram puramente dentro do domínio da mente cognoscíveis 

apenas pela imaginação” (MITHUN 1999, pg. 173). Palmer, 2001 também elabora a hipótese de que 

outros marcadores de modalidade, como por exemplo, o uso do advérbio “talvez”, na frase também 

podem favorecer a variação. Outro fator linguístico analisado foi o tempo verbal. Nos estudos de 

aquisição de Longchamps; Corrêa, 2009, foi observada uma tendência (observada em crianças e em 

adultos) a usar o modo indicativo para substituir o subjuntivo no presente e uma tendência (observada 

em crianças) a usar o infinitivo para substituir o subjuntivo no passado. Já nos estudos de Domingos, 

2004, quando analisados os fatores linguísticos dessa variação em um contexto de cotemporalidade com 

uma referência a um ponto de referência do passado, o que mais se destaca é a relação entre o tempo da 

oração principal para compreender a referência, pois apenas esses tempos verbais na oração principal 

mantiveram as condições semânticas propostas pelo estudo: pretérito perfeito do indicativo, pretérito 

imperfeito do indicativo, e futuro do pretérito. Após o levantamento das hipóteses, foi criado um 

questionário com afirmações em uma escala likert sobre a aceitação das frases que tinham os fatores 

que contribuem para a variação pelos participantes, além de frases distratoras, de forma que eles 

tivessem dificuldades em identificar o real objetivo da pesquisa. Foi feito um questionário com usos do 

modo subjuntivo e um com o modo indicativo, para que a pessoa não fosse influenciada ao ver a forma 

determinada pela gramática tradicional. Além dos fatores linguísticos, o questionário controlou as 

variáveis sociais (idade, sexo, região em que a pessoa mora, escolarização e fluência em inglês). Na 

pesquisa de Domingos, 2004 apenas a idade teve relevância estatística para ser considerado um fator 

facilitador para o uso do modo indicativo onde, pela gramática tradicional, deveria ocorrer o uso do 

modo subjuntivo. A região deve ser relevante, uma vez que alguns estudos mostram que no nordeste a 

produção do subjuntivo é igual à prescrita pela gramática normativa. A questão da fluência do inglês 

foi feita para pensar em uma possível interferência dessa língua para a variação notada. Além disso, 

serão acrescentadas questões sobre a percepção do sujeito em relação às pessoas que utilizam em seu 

dia-a-dia as frases propostas no questionário. Em suma, o estudo visa testar hipóteses que já foram 

defendidas por diversas perspectivas teóricas em busca de comprová-las e posteriormente, ver como 

essa variação é processada. Além das questões mais estruturais também existe a possível relação entre 

a aquisição da modalidade irrealis e do modo subjuntivo com o desenvolvimento da teoria da mente e, 

por isso, o processamento do modo subjuntivo pode ser mais complexo cognitivamente do que o modo 
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indicativo o que explicaria a sua aquisição mais tardia e como, em determinados contextos, a variação 

poderia ser facilitada, esses contextos são de interesse da área da psicolinguística, justamente para 

entender melhor o processamento dos modos no português brasileiro.A apresentação será baseada na 

apresentação dos estudos e teorias que foram basilares para a construção das hipóteses e dos estímulos 

para o questionário e também na análise dos dados obtidos, também para discutir futuro experimento 

de processamento sintático. 

 

Palavras-chave: Psicolinguística. Modo. Modalidade. Variação. Percepção.  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aspectos morfológicos na aquisição lexical em 

Português brasileiro: um estudo computacional de 

aprendizagem transituacional 
 

Rafael Luis Beraldo3 

Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Pablo Picasso Feliciano de Faria 

Linguagem e Pensamento  

Aquisição da Linguagem 

 

RESUMO: A pesquisa em Aquisição da Linguagem é uma atividade multidisciplinar por natureza. O 

requerimento inicial é que tenhamos a melhor descrição possível dos fatos linguísticos, dados que 

provém da linguística teórica. Então, precisamos estabelecer a trajetória da aquisição da linguagem pela 

qual a criança passa, investigação que é da alçada da pesquisa experimental. Com esses resultados em 

mão, entretanto, ainda nos resta entender quais mecanismos cognitivos a criança deve empregar para 

adquirir a linguagem no tempo e arranjo observados. Uma das formas de estudar esses mecanismos é 

propondo modelos psicologicamente plausíveis que possam ser implementados em um computador e 

testados com dados linguísticos (PEARL, 2011). O problema é demasiadamente grande para ser 

enfrentado de uma única vez, de modo que tais modelos focam aspectos mais específicos. A aquisição 

lexical é um deles. Teóricos como Pinker (1989) propuseram uma abordagem transituacional na qual a 

criança, necessariamente não tendo nenhuma informação prévia sobre a conexão arbitrária entre 

significado e palavra instanciada pela sua língua, observa as palavras em múltiplos contextos e mantém 

um estado do significado das palavras ainda em progresso. Siskind (1996) implementou um modelo 

computacional para investigar a viabilidade dessa estratégia de aprendizado. Tomando a aquisição do 

léxico como um problema de mapeamento entre palavras e significados exprimidos por relações 

conceituais jackendoffianas (JACKENDOFF, 1983), seu modelo corretamente adquiriu as palavras em 

seu léxico de teste, apresentando desenvolvimento compatível com o que é observado em crianças. 

Entretanto, o modelo possuía limitações, na medida em que não lidava com polissemia e considerava 

categorias funcionais como itens semanticamente nulos. Com o objeto incluir essas considerações, 

Faria (2015) expandiu o modelo, encontrando resultados similares para o inglês. Por outro lado, o modelo 

não apresentou resultados da mesma qualidade quando os dados de entrada eram provenientes do 

português brasileiro (PB). Entre as explicações que Faria proveu, estava a maior complexidade da 

morfologia do PB face ao inglês, o que poderia ter contribuído para o pior desempenho observado. A 

presente dissertação em andamento parte da hipótese de que o modelo poderá apresentar um melhor 

desempenho para o PB, compatível com os resultados de Siskind, caso seja expandido para aprender 

morfemas ao invés de palavras. Para tanto, o esforço compreenderá uma revisão e expansão do algoritmo 

originalmente proposto, de modo a prepará-lo para realizar o mapeamento morfema-sentido. Isso implica 

revisar a heurística básica de modo a garantir que é capaz de manipular morfemas. Passaremos, então, 

para a reimplementação do modelo com a heurística revisada. Em sequência virá a fase de definição das 

variáveis a serem controladas, tais como grau de homonímia, MLU, conjunto de itens conceituais, grau 

de incerteza e ruído, além do tamanho do léxico. Nessa fase do trabalho, geraremos enunciados de 
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maneira programática por meio de regras de reescritura. Os enunciados virão pareados de expressões 

conceituais, algumas que representam o seu significado e outras que não o representam. Ambos os dados 

serão apresentados ao modelo. Os enunciados correspondem ao módulo mental da criança responsável 

por segmentar sons em morfemas, capacidade que tomamos como dada. As expressões conceituais, por 

sua vez, correspondem ao módulo conceitual, que é capaz de gerar possíveis sentidos para o enunciado 

que a criança ouviu. A seguir, o comportamento do modelo será caracterizado por meio de uma série de 

experimentos, nos quais modificaremos as variáveis de diversas maneiras a fim de colher dados acerca 

o impacto de diferentes dimensões do problema da aquisição lexical. A despeito das dificuldades que o 

modelo apresentou anteriormente para dados do PB, acreditamos que a segmentação em morfemas 

reduzirá o problema significantemente. O motivo principal para essa hipótese é que o PB é 

morfologicamente mais rico que o inglês, por exemplo diferenciando muitos nomes em gênero por meio 

de sufixo. Assim, esperamos novamente observar nos testes um desenvolvimento similar ao da criança, 

que inicialmente adquire um número muito limitado de itens lexicais até um determinado ponto, quando 

há uma explosão em seu léxico. A proposta desta apresentação é expor o problema e delimitá-lo 

formalmente. A solução concebida e implementada por Siskind será então discutida em detalhes, seguida 

de uma apresentação de nossas ideias para lidar com o PB. 

 

Palavras-chave: Aquisição da Linguagem. Léxico. Linguística Computacional. 
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WH in situ e construções de tópico-sujeito na aquisição do português brasileiro 

como segunda língua 
Alba Táboas García4 

Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar 

Profa. Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes 

Forma e funcionamento das Línguas Naturais  

Morfologia/Sintaxe 

 

RESUMO: Seguindo a vertente de estudos gerativistas sobre segunda língua (L2), este trabalho se propõe 

a descrever e analisar a aquisição de duas particularidades sintáticas do português brasileiro (PB) por 

falantes de espanhol ou italiano: os constituintes-WH in situ (por exemplo, “você vai onde?” ou “o Pedro 

comprou o quê?”), e as construções de tópico-sujeito (como “as ruas do centro não estão passando carro” 

ou “as crianças já estão nascendo o dentinho”). Construções desse tipo são incomuns em outras línguas 

românicas. Por um lado, em espanhol e italiano, o padrão usual para as interrogativas é aquele em que o 

elemento-WH é fronteado, e por outro, essas línguas não apresentam construções de tópico-sujeito. Em 

ambas, os constituintes locativos ou possessivos ocorrem em posição adverbial ou adnominal e são 

introduzidos por preposição (“nas ruas do centro não está passando carro” ou “o dentinho das crianças 

está nascendo”), e não em uma posição que permita desencadear concordância com o verbo. Além de 

serem dois fenômenos que têm motivado muitos estudos no âmbito da gramática gerativa (dentre muitos 

outros: CHENG & ROORYCK, 2000; WATANABE, 2001; KATO, 2013; para as interrogativas in situ; 

AVELAR & GALVES, 2011; MUNHOZ & NAVES, 2012; NUNES, 2017; para as construções de 

tópico-sujeito), é precisamente o fato de serem inovações do PB o que torna os fatos linguísticos 

escolhidos interessantes para observar sua aquisição por falantes nativos de outras línguas românicas. A 

pesquisa segue o Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), desenvolvido dentro da Teoria de 

Princípios e Parâmetros a partir da década de 90. À luz de pressupostos desse modelo, os dois tipos de 

estrutura em questão diferem, em termos derivacionais, quanto à presença de movimento: segundo 

análises correntes (AVELAR & GALVES, 2011), a derivação das construções de tópico-sujeito requer 

um movimento para a posição de sujeito a partir de uma posição de adjunção interna ao VP ou a um DP, 

enquanto nas interrogativas in situ o elemento-WH parece permanecer na posição em que ele é 

inicialmente introduzido. Adotando uma abordagem experimental, o trabalho se propõe a investigar a 
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hipótese de que o contraste mencionado deveria se refletir numa maior facilidade para a aquisição de 

WH in situ em comparação com as construções de tópico-sujeito no PB como L2 por falantes nativos de 

outras línguas românicas. Com isso, espera-se contribuir para reflexões mais amplas acerca das teorias 

gerais sobre aquisição de L2, o acesso à Gramática Universal, o reajuste de parâmetros e o papel do 

conhecimento linguístico da L1 nesse tipo de aquisição. A investigação também explora a perspectiva 

Full Access Full Transfer (defendida em WHITE, 2003), que considera as gramáticas das interlínguas 

condizentes com as restrições da Gramática Universal em todo momento, e a L1 como o estágio inicial 

da gramática de uma interlíngua. No momento da escrita deste resumo, o trabalho se encontra na fase de 

desenho do experimento, que está sendo construído com o suporte do software PsychoPy (PEIRCE, 

2007). A metodologia escolhida consiste em julgamentos de aceitabilidade, tempo de reação na resposta 

e pedido de reformulação nas sentenças que o informante não considere aceitáveis. Dado que os 

participantes não são falantes nativos, a reformulação tem o intuito de verificar se o motivo para rejeitar 

uma sentença é de fato a construção que nos interessa (e não outros fatores). Até o momento, a pesquisa 

tem se focado em selecionar as sentenças a serem utilizadas, criando duas listas de cem frases em que a 

metade está relacionada com tópicos-sujeito (sentenças com a construção que nos interessa, versões 

agramaticais dessa construção e sentenças com a ordem canônica dos constituintes) e a outra metade 

apresenta construções interrogativas (versões com wh fronteado e in situ). As sentenças distratoras foram 

dispensadas, dada a natureza diversificada das sentenças relevantes ao estudo. Cada participante será 

apresentado a uma de essas duas listas, em que as frases estarão ordenadas de forma aleatória. Os 

informantes serão adultos, falantes nativos de espanhol ou italiano que sejam também usuários do PB 

como L2. O nível de proficiência em português será avaliado por meio de um questionário informal, 

tendo em consideração o tempo de contato com a língua, a qualidade do contato e a idade inicial de 

exposição à mesma. Um grupo de controle de falantes nativos de PB também será incluído no 

experimento. Os dados coletados serão analisados estatisticamente por grupos (segundo a língua 

materna, ou segundo o nível de proficiência em português) mas também individualmente, para avaliar a 

consistência das respostas de cada informante, visando evitar que os resultados grupais ocultem eventuais 

problemas de variação individual. 

 

Palavras-chave: WH in situ. Construções de tópico-sujeito. Aquisição de L2.  

 

Línguas Indígenas 
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Análise Preliminar da Tipologia de Classificadores em cinco línguas Arawák: 

Tariana, Palikur, Baure, Paresí e Mehináku 
Camille Cardoso Miranda5 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Prof. Dr. Angel Humberto Corbera Mori 

Formas e funcionamento das línguas naturais 

Línguas Indígenas/Africanas 

RESUMO: Muitas línguas usam morfemas classificadores específicos para designar alguma propriedade 

semântica de um determinado referente (SENFT, 1996). Por exemplo, a língua Jacalteca da Guatemala, 

a escolha de um classificador nominal é baseada na semântica (ex. xil [naj xuwan] [no7 Lab'a]  VER 

CL=HOMEM JOÃO   CL=ANIMAL  COBRA:  ‘João viu a cobra’, CRAIG, 1992, p. 284). Nesse sentido os 

classificados nay (classificador: homem) e no7 (classificador: animal) são usados para categorizar o 

nome que formam um NP pertencendo à classe de humanos e animais, respectivamente. O sistema de 

classificadores é um tópico de interesse para tipologia funcional. Conforme Senft (2007), esse sistema é 

bastante distribuído em línguas do mundo. Podemos encontrar sistema de classificadores em diferentes 

famílias como a malaio-polinésia, austro-asiática, sino-tibetana, altaica, dravidiana e também em 

algumas famílias das línguas ameríndias. Os classificadores são geralmente definidos como morfemas 
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que ocorrem em estruturas da superfície, em condições específicas que denotam algumas características 

semânticas associadas aos seus referentes (AIKHENVALD, 2000). Este tipo de classificação é baseado 

principalmente em princípios semânticos que resultam na categorização de objetos, seres vivos, 

conceitos, ações e eventos. Existem diferentes tipos de sistema de classificadores: classificação nominal, 

classificação numérica, classificadores de genitivos utilizados em construções possessivas, 

classificadores de verbos, classificadores locativos, classificadores de incorporação nominal, entre 

outros. Diante disso, objetiva-se realizar um estudo preliminar do sistema de classificadores em cinco 

línguas que compõem a família Arawák: Palikur, Tariana, Paresí, Baure e Mehináku. A pesquisa é um 

recorte do projeto de doutorado intitulado: Estudos morfológicos em línguas Arawák: uma abordagem 

tipológica, cujo sistema de classificadores é um objeto de interesse da tese, pois é um estudo que ainda 

necessita ser mais descritos nas línguas que compõem essa família. A família Arawák (Aruák) é uma da 

mais ampla família linguística da América do Sul, com aproximadamente 40 línguas existentes 

(AIKHENVALD, 2012). De acordo com Aikhenvald (1999), as línguas da família Arawák estão 

distribuídas em oito países da América do Sul (Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, 

Colômbia, Peru, Brasil) e estende-se para quatro países da América Central (Belize, Honduras, 

Guatemala e Nicarágua). As cinco línguas investigadas para esse trabalho apresentam morfemas que 

designam algumas propriedades funcionais e semânticas dos seus referentes. Em Palikur, por exemplo, 

há quatro tipos distintos de classificadores: numerais, verbais, locativos e possessivos, e eles podem 

coocorrer com a marcação de gênero em uma única palavra gramatical (ex. ‘paha-p-ru UM-

NUM.CLASS:ANIMADO-FEM tino MULHER’ ‘uma mulher’, AIKHENVALD & GREEN, 1998, p. 440). 

Em Mehináku há morfemas classificadores que designam uma forma semântica do seu referente (Ex. {-

pi} ‘linear’ = te'me-pi  ‘jibóia’; {tari} ‘redondo’ = pi-'tsiu-tari ‘tua cabeça redonda’ CORBERA MORI, 2007, p. 

252). Apoiando-se em Aikhenvald (1994, 2005), Allan (1977) Senft (2000) e Grinevald (2000) pretende-

se estabelecer padrões tipológicos para verificar entre as línguas investigadas, generalizações ou 

especificidades de sistema de classificadores nessas línguas. Para a realização desta pesquisa, a 

metodologia utilizada foi essencialmente a pesquisa bibliográfica, desenvolvendo os passos seguintes: 

(i) coleta de materiais bibliográficos referentes ao tema proposto; (ii) leitura e análise destes materiais; 

(iii) constituição dos dados que servirão de exemplos para o processo em estudo. A pesquisa é bastante 

importante para os estudos de universais linguísticos e para o desenvolvimento das teorias de análise de 

línguas. A identificação de aspectos morfológicos dos sistemas de classificadores das línguas Arawák 

será útil para estudos de tipologia linguística e morfologia. Para Aikhenvald (1999), os classificadores 

nas línguas Arawák mostram uma grande diversidade entre uma língua para outra tanto na semântica 

quanto na forma. Nessa comparação, observou-se que essas cinco línguas apresentam diferentes sistema 

de classificação nominal, numérica, genitivas etc. Sendo assim, os resultados esperados contribuíram na 

elaboração sistemática dos padrões morfológicos do sistema de classificadores nas línguas Arawák, para 

que posteriormente, possamos realizar um estudo mais refinado desse sistema, abrangendo, várias 

línguas dessa família.  

 

Palavras-chave: Sistema de Classificadores. Tipologia Morfológica. Família Arawák. 
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RESUMO: Chomsky (1998) especula sobre a ideia de que a faculdade numérica se desenvolveu como 

um subproduto da faculdade da linguagem. Nessa perspectiva, esta análise parte da premissa de que os 
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números resultam de uma simples restrição na faculdade da linguagem (CHOMSKY, 2005). Para Ionin 

& Matushansky (2006), numerais compostos, isto é, aqueles derivados de numerais básicos e 

mecanismos sintáticos, como coordenação e complementação, são compostos inteiramente na sintaxe e 

interpretados pelas regras regulares da composição semântica. Essas autoras também mostram que 

frequentemente a operação de adição se expressa em uma estrutura de coordenação que muitas vezes é 

marcada com uma conjunção, como ‘e’ em português, and em inglês e et em francês. Cover et al (2007) 

observam duas questões importantes na investigação de numerais: 'Quais são as regras estruturais para 

construir expressões numéricas complexas?' e 'Como a variação que vemos entre as línguas é 

restringida?' Nesse sentido, esta pesquisa responde a essas questões propondo uma análise baseada em 

uma teoria sintática de regras na formação de numerais e uma teoria econômica da semântica 

composicional. Tal abordagem também é motivada pela transparência morfossintática de numerais 

compostos e sua semântica composicional. O objetivo da análise é explorar a estrutura sintática e 

semântica de numerais compostos em duas línguas da família Tupi, o karitiana (subfamília Arikém) o 

kamayurá (subfamília Tupi-Guarani). A análise parte de duas teorias para a proposta de interface: i) a 

teoria da estratégia de empacotamento proposta por Hurford (1987, 2006, e 2010) para explicar a sintaxe 

da formação de numerais em línguas naturais. Nessa abordagem, as operações sintáticas expressam 

operações matemáticas, como multiplicação e adição, e numerais compostos são formados a partir de 

alguns numerais básicos, regras sintáticas  e bases morfêmicas multiplicativas; ii) a teoria fregeana para 

palavras numéricas desenvolvida por Rothstein (2013) que propõe que números compostos são formados 

a partir de numerais básicos <n> e multiplicadores <n <e, t>. As hipóteses levantadas foram: i) a 

estratégia de empacotamento opera na formação recursiva de numerais compostos em línguas Tupi; ii) 

o conceito de base morfêmica multiplicativa (HURFORD, 1987, 2006, 2010) é compatível com o 

conceito de multiplicador lexical (ROTHSTEIN, 2013). Como esperado, a análise dos dados mostrou 

que a estratégia de empacotamento e a semântica composicional proposta operam na formação de 

numerais nas línguas analisadas. Em karitiana e kamayurá, as bases morfêmicas são expressas via partes 

do corpo, como yjpy ‘nossa mão’ e yjpi ‘nosso pé’ em karitiana e jenepoa ‘nossa mão’ jenepya ‘nosso 

pé’ em kamayurá. Ambas línguas marcam a estrutura de adição com uma raiz verbal, ot ‘pegar’ em 

karitiana e wero’yahap ‘passar por’ em kamayurá.  Ainda que diferentemente de línguas mais conhecidas 

o elemento que marca a adição não seja uma conjunção, mas sim uma raiz verbal, a estrutura é a mesma 

verificada como tendência nas línguas naturais por Ionin & Matushansky (2006), já que coordena dois 

sintagmas numerais em uma estrutura que expressa adição. O uso das raízes verbais para marcar a 

coordenação não é estranho já que muitas línguas Tupi não apresentam grande variedade de conjunções. 

Então, foi verificado que ambas línguas apresentam bases morfêmicas multiplicativas regulares e 

mecanismos regulares para expressar operações de adição e multiplicação, o que reforça a universalidade 

da estratégia de empacotamento como sugerido por Hurford (1987). Estes resultados concordam com a 

afirmação de Hauser et al (2002) de que a faculdade da linguagem dá aos números seu ‘poder’, isto é, 

sua estrutura recursiva. A formação de numerais só pode existir por causa da estrutura recursiva fornecida 

pela faculdade da linguagem. Por isso, investigar numerais de línguas naturais via uma abordagem formal 

é potencialmente esclarecedor e pode avançar a compreensão sobre o desenvolvimento dos sistemas 

numerais e contribuir para a descrição e análise dessa categoria de palavras.    

 

Palavras-chave: Numerais. Línguas indígenas. Interface. 
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RESUMO: A relação entre língua e cultura, e o modo como esses dois fenômenos da vida humana estão 

imbricados, tem encontrado, há séculos, guarida tanto na linguística quanto na antropologia e em áreas 

afins. Dentre os temas que emergem dessa relação, está o parentesco, uma área relativamente nova, se 

comparada a outros estudos de natureza linguística e antropológica. O parentesco é foco tanto da 

linguística quanto da antropologia porque está associado tanto a um sistema terminológico, a um 

vocabulário,  e por isso figura como um tema linguístico, quanto  um sistema de atitudes que designa um 

conjunto de relações sociais entre indivíduos de determinados grupos, e por isso está associado de modo 

contíguo à antropologia. Como dissemos, o estudo sistemático a respeito das terminologias de parentesco 

é relativamente novo e se inicia, por exemplo, somente no final do século XIX, a partir do trabalho 

Systems of Consanguinity and Affinity of the Humam Family, de Morgan (1997[1981]), em que o autor 

apresenta um estudo abrangente e não submetido a elaborações legais e jurídicas da parentela, como se 

fazia na Roma antiga pelos juristas, ou a observar as relações familiares. Em sua obra, aparece, pela 

primeira vez, a possibilidade de se estudar a forma como determinadas pessoas são classificadas de 

acordo com diferentes culturas. Em Morgan, a terminologia de parentesco ganha existência enquanto 

sistema e passa a constituir-se como um objeto próprio de estudo (FLORIDO, 2016). Conforme proposto 

pelo autor, os sistemas de parentesco em línguas humanas são estabelecidos levando-se em consideração 

dois princípios mentais básicos que existem universalmente, quais sejam: o princípio de afinidade, e o 

princípio de consanguinidade ou filiação. O primeiro desses princípios se refere às relações acordadas 

entre grupos sociais distintos, por meio do casamento de um homem e uma mulher, sendo um de cada 

grupo. Batalha (1995) afirma que o casamento, nesse caso, não significa somente a ligação entre duas 

pessoas de sexo distintos, mas, sobretudo, a união dos grupos aos quais essas pessoas pertencem. O 

segundo princípio, por sua vez, como sugere o próprio nome, versa sobre a relação consanguínea, na 

qual se agrupam pessoas que partilham o mesmo patrimônio genético, como pai, mãe, filho, filha, avô, 

avó etc. De posse dessas informações, nosso objetivo nesse trabalho é apresentar, a exemplo do que 

propõe Morgan, uma descrição da terminologia de parentesco consanguíneo e de afinidade do povo 

Mehináku (Arawak), a fim de verificar como se dá a nomeação dos entes familiares entre esse povo, e, 

mais, como essa terminologia pode variar a depender da relação que se estabelece entre nomeador e 

nominado. Dentre os aspectos que serão apresentados neste trabalho, estão: o modo como os parentes 

consanguíneos são nomeados, o modo como os parentes por afinidade, como sogros, sogras, genros, 

noras, madrastas e padrastos são nomeados, bem como outros aspectos culturais que se fazem refletir na 

língua Mehináku, como a interdição de se dizer certos nomes, associados à entes parentais, dentre outros 

aspectos. O povo Mehináku é falante de uma língua de mesmo nome, pertencente à família linguística 

Arawak, e falada por aproximadamente 400 pessoas que vivem às margens ou nas proximidades do Rio 

Kurisevo, no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, Brasil. A população distribui-se em quatro 

aldeias, são elas: (i) Uyaipiyuku, que é a mais antiga e da qual derivaram as demais aldeias; (ii) Utawana, 

a segunda maior; (iii) Kaupüna e (iv) Aturua. A aldeia Utawana é a mais próxima da cidade, localizada 

a cerca de 35 quilômetros da cidade de Gaúcha do Norte (MT) e mantem certa proximidade com as 

aldeias Kaupüna e Aturua, de modo que é possível se locomover de uma a outra mais rapidamente. A 

aldeia Uyaipiyuku, por sua vez, é a mais distante das quatro mencionadas acima, e está situada a 

aproximadamente 4 horas de viagem de barco da aldeia de Utawana. A metodologia utilizada nesta 

pesquisa foi a coleta de dados, e os dados que serviram de base para a realização deste trabalho foram 

coletados em julho de 2017, durante trabalho de campo na aldeia Utawana, e complementados com 
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coletas realizadas na cidade de Campinas, a ocasião da vinda de alguns indígenas para essa cidade. 

 

Palavras-chave: Terminologia de parentesco. Língua Mehináku. Família Arawak. 
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RESUMO: A família Jê, uma família linguística brasileira, representaria um ramo mais recente do tronco 

linguístico Macro-Jê que teria se separado supostamente há uns 3 mil anos ou mais, tendo em vista as 

semelhanças internas entre as línguas Jê encontradas atualmente (URBAN, 1992). Apesar de parecerem 

mais diversificadas internamente do que algumas outras famílias do tronco indo-europeu, foi 

demonstrado que as línguas da família Jê estão todas ligadas (DAVIS, 1966, 1968). Todas as línguas 

geneticamente filiadas ao tronco Macro-Jê estão concentradas na parte oriental e central do planalto 

brasileiro, sendo que o grupo central dos Jê, cuja irradiação é suposta em 3 mil anos, está localizado entre 

as populações com relações mais afastadas a leste e oeste. Dessa distribuição apresentada supõem-se que 

o grupo de Jê Centrais teria se originado em algum lugar entre as nascentes dos rios São Francisco e 

Araguaia, possivelmente nas proximidades do grupo Jê Central cuja língua é considerada atualmente 

extinta, conhecido como Xakriabá (URBAN, 1992). O Jê meridional é um dos três ramos da família Jê 

e é composto por quatro línguas: Xokleng, Kaingang, Ingain e Kimdá (JOLKESKY, 2010). Neste 

trabalho serão consideradas apenas as línguas vivas Xokleng e Kaingang, lembrando que o Kaingang 

Paulista é um dialeto, indiscutivelmente, não uma língua à parte.  Os Jê Meridionais (Kaingang e 

Xokleng) teriam sido os primeiros a se separar dos demais. Segundo Urban (1992), eles teriam iniciado 

sua migração em direção ao sul há uns 3 mil anos, mas não se tem ideia de quando teriam chegado à 

região que ocupariam mais recentemente no sul do Brasil. O objetivo dessa apresentação é discutir 

estratégias possíveis para analisar diferenças e semelhanças linguísticas e culturais entre os três ramos 

das línguas Jê. Mais especificamente, pretende-se propor métodos para a comparação de traços 

linguísticos e características culturais do ramo Jê Meridional (línguas e culturas Kaingang e Xokleng) 

com culturas e línguas dos ramos Central e Setentrional da mesma família, com a finalidade de, 

futuramente, discutir duas questões até hoje não esclarecidas – ou, sequer, tratadas – na linguística (e, ao 

que parece, também na antropologia): (1) de onde exatamente, proviriam os Jê Meridionais? Estariam, 

cultural e linguisticamente, mais próximos dos Jê Centrais (dos quais estão mais próximos 

geograficamente) ou dos Jê Setentrionais? (2) qual seria a origem das “intrusões” não Jê na língua e na 

cultura dos Jê Meridionais? Seria possível, ao reconhecer essas “intrusões”, identificar a trajetória ou 

percurso espacial dos Jê Meridionais, a partir do momento em que se desligaram dos demais Jê, séculos 

ou, talvez, milênios atrás? Nessa apresentação, especificamente, o foco é explorar as teorias e métodos 

relevantes para buscar responder a essas questões. Para a comparação de elementos culturais entre os Jê 

Meridionais, Centrais e Setentrionais dá-se especial atenção à comparação de alguns mitos que carregam 

também importantes informações linguísticas e históricas sobre os povos. A proposta do estudo 

comparativo dos mitos selecionados de cada povo Jê é discutir a relação entre espaço geográfico e 

mitologia indígena em uma perspectiva que dialoga com a Ecolinguística, uma vez que para a análise 

realizada é considerado fundamental o elo entre as pessoas (P) e o espaço (T) e como ocorre a apropriação 

simbólica desse espaço físico por seus habitantes. O objetivo é explorar como a percepção do espaço 

físico é representada subjetivamente por meio da língua em mitos de origem dos povos Jê e como essa 

representação pode dar pistas sobre informações territoriais, quando se estabelece uma relação dessas 

pistas com estudos arqueológicos sobre os povos Jê. Já no que tange à comparação linguística entre as 

línguas dos três ramos Jê (Meridional, Central e Setentrional), busca-se mobilizar a teoria linguística 

histórico-comparativa para apontar caminhos para que se encontre pontos de contato e ruptura entre as 
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línguas Jê comparadas (CAMPBELL, 1998). 

 

Palavras-chave: Línguas Indígenas. Família Jê. Migração. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um gesto analítico de minha pesquisa de 

Doutorado, pela qual procuro compreender os diferentes modos de textualização da promessa colocados 

em funcionamento no projeto de segurança pública Pacificação. Como um conjunto de operações 

policiais iniciado no ano de 2008 pelo governo do Rio de Janeiro, o projeto em questão é atualmente 

noticiado como uma iniciativa governamental fracassada, contudo, mesmo em 2018, vemos circular na 

mídia brasileira promessas de extinção da violência na favela atualizadas no contexto da intervenção 

militar no Rio de Janeiro. Pelo dispositivo teórico e metodológico da Análise de Discurso materialista, 

opto por romper com a evidência de temporalidade empírica em torno do projeto em questão, destacando 

fatos sobre a Pacificação que se apresentam em sua dispersão. Materiais que apontam para diferentes 

formulações em torno da promessa, dando a ver seu caráter estruturalmente falho e sua instabilidade 

forjada na construção inequívoca das referências do prometedor, da promessa e do prometido: o Estado, 

a paz e a favela respectivamente. Para isso, a investigação em torno do tema me colocou diante do desafio 

de interrogar o lugar da promessa nos estudos discursivos. Sabe-se que desde o momento em que foi 

escolhida como modelo de ato ilocucionário, nas teorias do performativo, de Jonh Autin (1962) a Jonh 

R. Searle (1981), a promessa, enquanto objeto de estudos, apresenta importantes questões para a cena 

teórica linguística e filosófica. Reafirmando a relevância desses estudos e, ao mesmo tempo, promovendo 

deslocamentos ao interrogar os paradoxos envolvidos nesse performativo específico, a psicanalista e 

filósofa Shoshana Felman (1981) analisa o escândalo do corpo de linguagem no jogo do ato de prometer. 

Inspirados na entrada psicanalista da autora a essas questões, e alertados por Michel Pêcheux ([1982], 

1999) sobre o perigo de negligenciar os trabalhos relacionados à linguagem ordinária como se fossem 

todos indiferentes ao registro do inconsciente, questiono as evidências ligadas à promessa – as quais 

guardam relação com os saberes produzidos pela tradição linguística – para então investigar seu 

funcionamento discursivo. No âmbito de nossa pesquisa, rompemos com o viés conteudístico das teorias 

dos Atos de fala e, considerando a materialidade linguística e histórica do discurso, pergunto pelos 

processos de significação envolvidos no modo como o Estado atualiza seu repertório de objetos 

prometidos à favela. Assim, no trabalho em questão, apresento uma breve análise da Diretriz Ministerial 

nº 15 de 2010, documento oficial denominado “Regras de engajamento para a operação da força de 

pacificação no Rio de Janeiro” que tem como objetivo estabelecer os conceitos basilares da operação, 

autorizando medidas de “ação” cabíveis aos policiais. O material explora o equívoco presente nas 

pretensões pacificadoras relacionadas ao ideal “aproximativo” ou “comunitário” da ação policial com 

previsões de combate nas zonas de conflito. O próprio nome da diretriz serve para ilustrar os paradoxos 

que se colocam ao longo dos quase dez anos de Pacificação, um entre muitos motivos pelos quais incluí 

o documento no corpus da pesquisa. As análises realizadas até o momento me fazem concluir 

provisoriamente que, na promessa de um novo tempo para as favelas, ficam esquecidas as determinações 

históricas que a produziram como esse espaço sobre o qual é preciso a intervenção do Estado para a 
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garantia e administração de direitos, apontando para concepções idealistas da favela, do Estado e do 

próprio objeto de consignação, a paz. Esta, pela perspectiva discursiva, é objeto paradoxal e, imposta 

pela força policial, abre-se em um jogo contraditório de uma guerra pela paz compulsória atualizando 

um silenciamento histórico das comunidades dos morros. Menciono ainda, que o estudo se desenvolve 

no âmbito do grupo de pesquisa “O discurso nas fronteiras do Social”, liderado pela Prof.ª Dr.ª Suzy 

Lagazzi, e busca compreender o funcionamento da promessa em diferentes materialidades significantes 

(LAGAZZI, 2009), analisando desde a cena de fuga dos traficantes (no SETA 2017) até aos documentos 

oficiais do governo, como é o caso do presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Pacificação. Favela. Promessa. Discurso.  
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RESUMO: A região Nordeste do Brasil ainda se constitui como região problema, seja pela falta ou 

escassez das chuvas, seja ainda pela veiculada dependência política, tecnológica, cultural, educacional e 

financeira dos grandes centros da região Sudeste.  Esses são discursos postos e circulam por ambientes 

escolares, científicos, institucionais governamentais, midiáticos, tanto pela via digital quanto pela 

impressa. Do ponto de vista da escassez das chuvas, principal motivo que torna o Nordeste um tema 

interessante para as mídias, é recorrente o discurso que coloca a natureza como a principal responsável 

pela situação de atraso, pobreza e mendicância em que vive o Nordeste e os nordestinos, ou seja, esse é 

um lugar-comum sobre essa região. Mas, outros discursos irrompem e atravessam esse discurso 

estabilizado, introduzindo, para além de condicionantes naturais como as causas do problema, os sociais. 

Dessa forma, apresentamos neste texto a análise discursiva da questão de número 29 da prova de 

Geografia do ano de 1993 da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP, que trata da Região Nordeste do Brasil. Vale ressaltar que este trabalho faz parte de uma 

ampla pesquisa de doutorado, cujo objetivo geral é analisar os discursos acerca da região Nordeste, 

sobretudo o que se diz sobre seu clima, sob o ponto de vista da Análise do Discurso (AD). Para a presente 

análise utilizou-se na relação com a questão 29, outras textualidades, tais como: cenas de filme, matéria 

de revista, filme de animação, histórias em quadrinhos, fotografias, livros de literatura, livro didático, 

dentre outras. 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 memória 

construída pelo historiador” (PÊCHEUX, 2015). A análise utilizou como referência teórica-

metodológica as contribuições de Pêcheux (2008, 2015), Lagazzi (2013), Maldidier (2003), Brandão 

(2012), Orlandi (2001, 2015), Courtine (1999, 2009), dentre outros. Na questão 39 é possível ver, dentre 

outros aspectos, a relação do corpo do trabalhador com a enxada, existe uma performance corporal que 

permite adequar a enxada ao corpo e o corpo a enxada. A enxada inscreve no corpo do trabalhador uma 

memória corporal e social. Para Courtine (1999) a memória história é evocada quando se considera o 

sujeito enquanto sujeito simbólico, aquele investido de sentidos construídos socialmente e situado em 

um tempo e espaço específicos. A esse respeito e de modo mais complexo, Courtine (1999, 18) relaciona 

interdiscurso, sujeito e condições de produção, esclarece que: “[…] espaço vertical, estratificado e 
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desnivelado dos discursos […]; séries de formulações marcando, cada uma, enunciações distintas e 

dispersas, articulando-se entre si em formas linguísticas determinadas (citando-se, repetindo-se, 

parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se…). É nesse espaço interdiscursivo, que se 

poderia denominar, seguindo M. Foucault, domínio de memória, que se constitui a exterioridade do 

enunciável para o sujeito enunciador na formação dos enunciados ‘pré-construídos’, de que sua 

enunciação apropria-se.” Assim, a análise se concentra na formulação visual do corpo do nordestino que 

deitado, rastejando e de posse da enxada produz sentidos de trabalho intelectual e trabalho braçal, ou 

seja, é a posição do corpo do trabalhador que provoca a memória histórica, social e discursiva.  Nesse 

contexto, o corpo tomado como objeto simbólico se institui e se afirma como processo discursivo, 

inscrito de história, memória e sentidos. A análise revelou, ainda, que há uma estabilidade de sentidos 

sobre o corpo do nordestino, esse mesmo corpo informa padrões de figurabilidade que são 

recorrentemente veiculados em diversos meios, ou seja, circulam por diferentes ambientes. Isso quer 

dizer, que existe uma memória do corpo nordestino que se atualiza no tempo e espaço. Essa memória 

está associada a instrumentos de trabalho no/do rural/campo/roça que implica o corpo a se educar a este 

tipo de labor e está associada também à fome, a desnutrição, a miséria, a seca, a mendicância, a magreza 

extrema e deformadora do corpo. 

 

Palavras-chave: Discurso. Corpo. Nordeste. Nordestino. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um recorte da pesquisa de doutorado que propõe dar continuidade 

aos estudos desenvolvidos durante o mestrado. Tais estudos mostraram não apenas as tensões que se 

materializam nos dizeres que circulam sobre os refugiados na relação com uma construção imaginária 

de Brasil como país acolhedor, mas também a necessidade de aprofundar as reflexões sobre o significante 

“refugiado”, propondo pensar como ele produz efeitos de sentidos que ultrapassam os limites da 

categorização jurídico-institucional. Trata-se de uma análise que pretende levar em conta as várias 

dimensões da produção de sentidos sobre o sujeito que se constitui a partir dos e nos processos 

migratórios, nos deslocamentos, naquilo que é dito sobre o que ficou para trás, mobilizando 

interdiscursos para dizer do e sobre o momento presente; na partida, na chegada, na junção do lá com o 

aqui, ao significar o mundo e significar-se nesta mistura. Tanto nas identificações quanto nas 

contradições, “refugiado” diz sobre aquele que é significado pelas fronteiras, por um imaginário sobre 

os deslocamentos forçados que lhes impõem escolhas, do mesmo modo que não deixam escolhas. Nesta 

análise consideramos aquele que se constitui sujeito ao ocupar posições que produzem sentidos de não 

pertencimento, significar-se e ser significado na diferença, no não lugar, mas também sobre o sujeito que 

se constitui na recusa por ocupar estas posições, aquele que resiste, ainda que seja categorizado jurídica 

e institucionalmente como refugiado. Em um evento que celebrou o Dia Mundial do Refugiado em junho 

de 2017, Montinard, que veio do Haiti após o terremoto de 2010 e vive no Rio de Janeiro, disse que 

“alguns imigrantes carregam esse chapéu que se chama refugiados [...] olha o refugiado aqui, esse 

refugiado lá [...] é pra refugiado, é uma coisa só pra refugiados [...] então hoje não é só uma palavra, é 

mais disso [...]”. Concordando com Montinard, compreendemos que carregar esse chapéu é, muitas 

vezes, ser significado a partir de interdiscursos que reforçam a produção de efeitos de sentidos 

estereotipados (AMOSSY, 2010). Retomando Montinard, “é uma coisa só pra refugiados” e neste ponto 

o advérbio “só” materializa a diferença inerente àquele que é designado “refugiado”, o outro ao qual só 

                                           
11 sabrina.santanna.k@gmail.com (CAPES. Processo: 1732343).  

 



26 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

cabem determinados dizeres, determinados direitos, o outro que não mais pertence ao lá e tampouco é 

acolhido no aqui, e que, por isso, deve ser diferenciado. O significante “refugiado” produz sentidos que 

se movimentam no espaço e no tempo, do lugar que foi deixado para trás e dos lugares de passagem, lá, 

ao lugar da chegada, o possível destino, aqui. Sentidos produzidos pelo que é dito e pelo não-dito sobre 

as migrações, nos deslocamentos. O dizer "de" e "sobre" "refugiado" evoca a imagem de um “rosto tão 

outro que traz a marca de um limite transposto que se imprime, de modo irremediável, numa calma ou 

numa inquietação” (KRISTEVA, 1994 [1988], p. 11). Portanto, seguindo Pêcheux (2008[1938]), 

compreendemos que ao pensar o significante “refugiado” devemos considerar que não há uma realidade 

embasada em construções lógicas, não há um verdadeiro ou falso, mas há um acontecimento e ele 

perdura, oprimindo ou libertando, dependendo das posições que se ocupe. O significante "refugiado", 

cujas dimensões constituem sujeitos que movimentam vozes, imagens e produzem sentidos nesses 

movimentos, subjetiva aquele que se desloca de um lugar ao outro, na fuga, na busca, no antes, no depois 

– tudo ao mesmo tempo –, em um imaginário sobre ser refugiado. Inscrita na perspectiva teórica da 

Análise do Discurso Francesa, esta pesquisa apresenta como arquivo de análise inicial: (i) recortes de 

textos midiáticos e (ii) transcrições de proferimentos realizados durante as celebrações do Dia Mundial 

do Refugiado. Nestes materiais, analisaremos os dizeres daquele que deixou história, pertences, família, 

espaço, um lugar que dizia como seu lugar, e agora tenta ocupar um lugar numa história e num espaço 

que não reconhece como seus. E nessas condições de produção ele é o outro que chegou e busca 

acolhimento. Sendo o outro, o diferente, ele se diz e é dito ao mesmo tempo na relação entre os lugares 

deixados para trás e o novo lugar que o recebe, no passado e no presente, no lá e no aqui.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso. Refugiados. Deslocamentos. Lá. Aqui. 
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RESUMO: O nariz de palhaço é uma máscara frequentemente utilizada por sujeitos em protestos de rua 

para se manifestarem a favor ou contra algo. Sua utilização não se restringe a uma determinada formação 

social e, no Brasil, observamos efeitos regulares do uso desse objeto, como o de não querer ser passado 

para trás ou se recusar a ser feito de bobo. Também, há sujeitos na posição de palhaço significando-se 

por meio de gestos provocativos, de deboche e, às vezes, violentos. No quadro teórico da Análise de 

Discurso materialista, teoria à qual me filio, é a ideologia que fornece evidências que estabilizam os 

sentidos de ser palhaço, evidências que mascaram, “sob a ‘transparência da linguagem’, aquilo que 

chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados” (PÊCHEUX, 1975, p. 160, 

grifos do autor). É preciso, portanto, perguntar: o que é ser palhaço no campo das disputas políticas e 

qual o funcionamento simbólico da máscara palhacesca nas manifestações de rua? Na perspectiva 

discursiva, a posição de palhaço que o sujeito ocupa em um discurso de protesto o significa de uma ou 

outra maneira. No entanto, a polissemia das diferentes posições que constituem nossa sociedade fica 

normalmente subsumida à posição dominante. Essa posição é “trabalhada por formações imaginárias 

que são ‘preenchidas’ (significadas) pela ideologia social” (ORLANDI, 2004, p. 69), compondo imagens 

do que pode ser um palhaço em dado momento histórico, em uma formação social específica. Em minha 

pesquisa de doutoramento, levo em consideração também que “palhaço” é um objeto paradoxal por 

existir como uma unidade dividida, não sendo nem um universal histórico, nem puro efeito ideológico 

de classe. E, portanto, a máscara palhacesca se inscreve em um ou outro efeito conjuntural, politicamente 

sobredeterminado (PÊCHEUX, 2015), permitindo que "palhaço" seja significado pelos sujeitos em suas 
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variadas posições nas manifestações de maneira plural, constituindo imagens cujos efeitos podem ser 

poéticos e/ou irônicos e/ou confrontadores etc. Desse modo, tenho trabalhado na compreensão do 

funcionamento discursivo do nariz vermelho em protestos de rua brasileiros e os efeitos de sentido de 

seu uso, mais especificamente, entre os anos de 2013 e 2016. A partir de um arquivo constituído por 

fotografias, venho descrevendo o funcionamento dessa máscara como objeto simbólico nos discursos 

dos manifestantes, explicitando como ela (se) significa em determinadas condições de produção. Ao dar 

visibilidade às condições de produção desses discursos e às formações discursivas em jogo, destaco 

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. Para o XXIV Seminário de Teses em 

Andamento, proponho apresentar, durante a comunicação oral, uma análise de algumas fotografias do 

arquivo em questão – constituído por materiais disponíveis em sites de notícias, redes sociais, blogs, 

bancos de imagens etc. –, que mostram ações de manifestantes que usaram a máscara do palhaço 

articulada com objetos e gestos diversos frente a formações policiais durante protestos que ocorreram 

em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre no ano de 2013. Em minha compreensão, essa 

articulação (máscara, objetos e gestos) produz determinados efeitos de sentidos de palhaço a partir da 

imbricação de suas materialidades significantes. Para Lagazzi (2012, p.1), imbricar seria “compor no 

movimento da incompletude e da contradição”. Isso porque uma “materialidade significante remete a 

outra e a falha que as estrutura demanda rearranjos, assim como a não-saturação que constitui a 

interpretação permite que novos sentidos sejam reclamados”. A imbricação não é complementaridade: 

em composição, as materialidades significantes se entrelaçam na contradição, “cada uma fazendo 

trabalhar a incompletude da outra”, diz a autora. Neste trabalho, então, considerando as especificidades 

de cada materialidade significante, exploro, particularmente, o funcionamento das articulações presentes 

nas formulações visuais intradiscursivas às fotografias. Nelas, por exemplo, vemos manifestantes usando 

nariz vermelho ao mesmo tempo em que ofertam flores aos policiais; ou lhes sopram bolhas de sabão; 

fazem caretas e gestuais opositores; parodiam seus uniformes e escudos de choque etc. Como resultado 

analítico, apreendemos os efeitos de sentido específicos, dentre os mais diversos possíveis, da pequena 

máscara vermelha posta nas ruas, constituindo imagens de resistência e destemor desses demandantes 

sujeitos na posição de palhaço, ainda que confrontados ou barrados pela instituição policial. 

Palavras-chave: Análise de Discurso. Manifestantes. Nariz de palhaço. Polícia. Protestos de rua. 
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RESUMO: Este trabalho tem como base as pesquisas e reflexões feitas durante o primeiro semestre de 

doutorado, ainda em andamento, no programa de Estudos da Linguagem na Universidade Federal 

Fluminense. A ideia é, pela perspectiva da Análise do Discurso, compreender o funcionamento das 

hashtags (#), muito disseminadas nas redes sociais, principalmente no seu papel de apoiar uma causa 

militante e/ou de resistência. Para isso, parto dos pressupostos de Paveau (2013; 2017), que define as 

hashtags enquanto segmentos linguageiros precedidos pelo sinal # - que as tornam clicáveis e possibilita 

a criação de um fio. São, assim, “tecnopalavras clicáveis (...) que permitem a organização da informação 

pela reunião de várias mensagens[...]” (PAVEAU, 2013, s.p). As hashtags estão também presentes em 

ambientes “não-clicáveis”, como em muros de vias públicas, camisetas, cartazes, programas televisivos 

e até mesmo em enunciações orais. Deste modo, entendo as hashtags como um importante lugar de 

significação de sujeitos na contemporaneidade e, assim, elas se constituem como discursos importantes 

para se observar o político, o confronto, a disputa e a resistência. Este trabalho, então, trabalha com a 
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noção de circulação de sentidos (ORLANDI, 2001) pois entendemos que as hashtags se inscrevem, além 

de em uma memória discursiva, na memória metálica, cuja particularidade “é ser horizontal (...), não 

havendo assim estratificação em seu processo, mas distribuição em série, na forma de adição, acúmulo: 

o que foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando como se formasse uma rede de filiação” (ORLANDI, 

2009, p. 9). Com isso, continuando o trabalho feito em minha dissertação de mestrado, pretende-se 

refletir sobre como operam e significam as hahstags justamente em seu processo discursivo, 

considerando a sua ampla circulação assumindo, junto com PÊCHEUX (1981) o fato de que as 

circulações discursivas não são jamais “não importa o que”?. Para isso, o objetivo é também teorizar de 

maneira mais profunda sobre o efeito de arquivo que afeta as hashtags – continuando, novamente, as 

reflexões feitas em pesquisa de mestrado. Neste sentido, avanço ao considerar que as hashtags produzem, 

assim como o Arquivo, um suposto efeito imaginário de “literalidade”, ou até mesmo completude, no 

qual tudo sobre determinada questão estaria em torno daquele determinado link. Em relação a isso, trago 

Mariani (2016) que, ao tratar a respeito do arquivo no eletrônico, aborda que existe “uma ilusão de 

organização com uma lógica aparentemente inequívoca, que permitiria tudo encontrar, produzindo um 

efeito de transparência”. (ibidem, p. 21). Mesmo que, nas redes sociais, diferentes sujeitos e páginas da 

web façam uso da palavra, é interessante e uma questão para esta pesquisa pensar acerca do efeito de 

transparência que afeta as hashtags e como isto pode, também, estar associado ao efeito de arquivo. 

Assim, na compreensão da hashtag enquanto arquivo, considero este objeto como língua e, portanto, um 

lugar de disputas, sujeito à falha e ao equívoco. Dito isto, parto, como primeiros gestos de análise, a 

refletir acerca da resistência e trago MODESTO (2016) que, ao dialogar com PÊCHEUX (1990), aborda 

que a resistência é um trabalho com o real, sendo, portanto, a possibilidade de um sentido ser sempre 

outro, “ a possibilidade da abertura e do acontecimento nas falhas do ritual” (MODESTO, 2016, p. 1089). 

Entendemos a resistência como um  “não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não 

repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio; falar sua língua como 

uma língua estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases 

(...)” (PÊCHEUX, 1990, p.17). Desta forma, tomo três hashtags que circularam amplamente neste 

primeiro semestre de 2018 - #MariellePresente, #EusouLula e #MatheusaVive – tentando articulá-las 

com as teorias a respeito da hashtag, circulação e  resistência pensando em como e se estas três hashtags 

(e formas de manifestação) podem ser exemplos de resistência. Atento para o fato de que as três trazem 

fortemente o elemento da presentificação – na tentativa de tornar presente pessoas que morreram de 

maneira trágica e política (Marielle e Matheusa) ou, no caso de Lula, que foi preso e, portanto, impedido 

de ter sua voz e discursos em grande circulação. Ao partir destas três hashtags como objetos principais 

e ainda tímidos desta tese, tentarei refletir sobre o modo de funcionamento das hashtags militantes. Como 

resultado parcial e inicial, tento trazer um reflexão teórica sobre as relações deste segmento linguageiro 

contemporâneo e a noção de arquivo já consolidada pela AD e, a partir disso, pensar como este arquivo 

presentificado na timeline significa e afeta as formas de militância e resistência dentro e fora do ambiente 

digital.  

 

Palavras-chave: Hashtag. Resistência. Militância. Digital  
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RESUMO: Artista de suma importância para a música latino-americana de sua época e do futuro, a 

cantora Mercedes Sosa (1935-2009) tem papel destacado e reconhecido internacionalmente na produção 

de resistência na Argentina de seu tempo. Tendo participado desde os primórdios da configuração do 

folclore argentino, a cantora é representante de uma posição de resistência na canção, fruto de sua luta 
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em nome dos mais pobres, de levante contra as formas de repressão – sobretudo das ditaduras –, em 

defesa da infância, de um ideal de América Latina, de um projeto cultural diverso do praticado em seu 

país – tal como seria proposto no Manifiesto del Nuevo Cancionero, de cuja matriz inicial é uma das 

signatárias. Em nossa investigação, temos nos interessado justamente em compreender a produção de 

resistência no discurso (auto)biográfico de Mercedes Sosa, para tanto, os objetos de análise elencados a 

seguir conformam o corpus de nossa tese de doutorado em andamento, quais sejam, cinco documentários 

(“Como un pájaro libre”, “Algo más que una canción”, “¿Será posible el sur?”, “Cantora, un viaje 

íntimo”, “Mercedes Sosa, la voz de Latinoamerica”) e uma biografia em voz alta (“Mercedes Sosa, la 

Negra”). A abordagem teórico-metodológica de nossa pesquisa é dialógica e se pauta, sobretudo, para o 

recorte desta comunicação, nas questões de ética e estética (BAKHTIN, 2010;2011). Desse corpus, 

recortamos alguns enunciados que permitem exemplificar o tratamento estético que daremos aos dados 

em nosso trabalho. Na perspectiva da filosofia dialógica bakhtiniana não há um limite acentuado entre 

biografia e autobiografia no que se refere ao elemento organizador constitutivo da forma (eu-para-mim). 

Bakhtin (2011) entende que ambas são a “forma transgrediente imediata em que posso objetivar 

artisticamente a mim mesmo e “minha vida” (BAKHTIN, 2011, p. 139). Da relação autor e herói provém 

um “valor biográfico”, que nada mais é que um valor estético a respeito da própria vida, porque do ponto 

de vista arquitetônico do “eu-para-mim” os valores a respeito da própria vida são valores advindos de 

outros (“outro-para-mim”). O valor biográfico organiza além da narração da vida de outro, o 

vivenciamento da própria vida e sua narração, pois “pode ser forma de conscientização, visão e 

enunciação da minha própria vida” (BAKHTIN, 2011, p. 139). É nesse sentido que Arfuch (2005, p.253) 

explica o valor biográfico como refração especular, visto que dá forma ou ordena os valores do “eu-para-

mim” em conformidade com aqueles do “outro-para-mim”. Essas questões relativas ao todo de uma obra 

biográfica remontam à percepção bakhtiniana de que a vida é dialógica por natureza, assim, mesmo em 

um relato de que o herói é “eu-para-mim”, como posição axiológica assumida em uma narrativa na qual 

“eu, como primeira pessoa da enunciação, tomo a mim mesmo como testemunha” (ARFUCH, 2005, p. 

241), essa posição na narrativa é ocupada por um valor transgrediente, porque ao tratar esteticamente de 

si mesmo a posição de “eu-para-mim” é substituída por uma de um “outro possível”, porque apenas o 

outro possui um excedente de visão e de conhecimento sobre o “eu”, isto é, somente do ponto de vista 

da categoria de alteridade é possível o acabamento estético. Concluímos que, na perspectiva dialógica, 

para o tratamento estético do texto (auto)biográfico é preciso levar-se em conta o fato de não haver 

identidade entre autor e personagem, nem mesmo na autobiografia, porque “não existe coincidência entre 

experiência vivida e totalidade artística” (ARFUCH, 2010, p. 55). Nesse sentido, o estranhamento que 

provoca a produção do relato sobre a própria vida é fundante da transgrediência estética que desloca 

axiologicamente o ponto de vista de “eu-para-mim” para “outro-para-mim”, o que provoca a 

dialogização em uma perspectiva que vai da ética para a estética.    
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RESUMO: Como a imprensa escrita, por meio de seu discurso, delineia os posicionamentos 

enunciativos dela mesma, produtora do discurso, e de outros seres discursivos nele representados? Este 

é o problema central sobre o qual se debruça a pesquisa cujo andamento pretende-se informar na 

comunicação proposta pelo presente resumo. Entende-se por posicionamento enunciativo as relações de 
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acordo/desacordo, com suas possíveis gradações, projetadas no enunciado entre os seres discursivos que 

emergem na enunciação e pontos de vista encenados pelos quais tais seres discursivos não se 

responsabilizam. A partir da identificação dos posicionamentos enunciativos delineados em um corpus 

amplo, composto por diferentes gêneros da imprensa, e da classificação de tais posicionamentos de 

acordo com parâmetros que se mostram relevantes, a pesquisa possui dois objetivos específicos: (a) 

Propor categorias de análise para os posicionamentos enunciativos delineados pela imprensa escrita em 

seu discurso; (b) Descrever especificidades de cada categoria proposta. Assente na proposição de 

categorias de análise e na descrição de suas especificidades, tem-se como objetivo geral contribuir para 

o refinamento do conceito de posicionamento enunciativo, lançando luz sobre algumas de suas nuances, 

nos estudos da enunciação. O estudo do objeto sobre o qual a pesquisa se debruça – o posicionamento 

enunciativo – justifica-se pela sua centralidade na análise das relações sociais tecidas no e pelo discurso, 

entendido como espaço de interação humana e como mecanismo de produção e reprodução de 

correlações de poder. A escolha da imprensa escrita como corpus justifica-se por, devido a seu particular 

modo de produção, mostrar-se fértil para o estudo de relações polifônicas. Como intermediária (media) 

entre falantes, a mídia carrega em seu discurso fartas marcas de discursos outros, estabelecendo com 

esses discursos diferentes relações, influenciadas tanto pelas estratégias enunciativas que adota como 

pelas características dos diversos gêneros a compõem. Como aparato teórico, a pesquisa tem como base 

as teorias da enunciação e da polifonia, notadamente conceitos desenvolvidos por Émile Benveniste 

(BENVENISTE, 1974), Oswald Ducrot (DUCROT, 1980; DUCROT, 1984) e dos autores da Teoria 

Escandinava de Polifonia Linguística (ScaPoLine), particularmente Henning Nølke, Kjerti Fløtum e 

Coco Norén (NØLKE et al., 2004). Também se busca apoio, de modo complementar, nos estudos de 

Alain Rabatel (RABATEL, 2006; RABATEL, 2009), Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet e 

Marcel Burger (ROULET et al, 2001). Utilizando metodologia indutiva, o trabalho dedica-se à análise 

qualitativa das relações polifônicas que se revelam no corpus para identificar a especificidades dos 

posicionamentos enunciativos percebidos e agrupá-los em categorias. No estágio atual, a pesquisa 

resultou, em um primeiro nível, na descrição da distinção entre posicionamento enunciativo, 

responsabilidade enunciativa e ponto de vista, conceitos que costumam relevar-se imbricados nas teorias 

da polifonia. Em um segundo nível, a pesquisa resultou na proposição de quatro categorias para a análise 

do posicionamento enunciativo: conforme o nível de adesão, conforme a fonte, conforme a marcação e 

conforme o modo de manifestação. Os resultados apontam até o momento para uma escala gradual no 

nível de adesão, a qual integram-se os polos extremos da adesão e da não-adesão-refutativa e os níveis 

intermediários, agrupados sob o rótulo de não-adesão-não-refutativa. Com relação à fonte, verificou-se 

que se pode, em um primeiro nível, ser dividida entre fonte-de-posicionamento-enquanto-tal, que diz 

respeito unicamente ao locutor do enunciado no tempo/espaço da enunciação, e fonte-de-

posicionamento-imputado, que diz respeito tanto ao locutor do enunciado em tempo/espaço diferente do 

tempo/espaço da enunciação, como ao alocutário do enunciado, em todos os tempos e espaços, e a 

terceiros individuais, ainda em todos os tempos e espaços, e terceiros coletivos, homogêneos ou 

heterogêneos. A marcação como categoria de análise subdivide-se em dois polos: marcação-linguística, 

cujas manifestações estão na pesquisa em vias de catalogação, e não-marcação-linguística, 

destacadamente o caso da ironia. Acerca dos modos de manifestação, foram identificados dois: o direto, 

manifesto por meio de um ponto de vista epistêmico hierárquico, e o argumentativo, manifesto por meio 

de um ponto de vista relacional. Sobrepostas às categorias descritas, verificou-se duas macrocategorias: 

inclusão de posicionamento e exclusão de posicionamento. Considera-se que tais macrocategorias são 

relevantes no debate acerca da neutralidade, por vezes identificado com determinado nível de adesão 

dentro da não-adesão-não-refutativa. 

 

Palavras-chave: Posicionamento enunciativo. Polifonia. ScaPoLine. Teorias da Enunciação. Imprensa 

Escrita. 
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RESUMO: Na tese de doutorado, propomos um gesto de leitura sobre diferentes modos de significar 

(descrever, narrar, mostrar) a tortura, tomando como base de nossa discussão a relação entre o imenso 

arquivo sobre as graves violações de direitos humanos na ditadura civil-militar brasileira e a problemática 

da memória e do esquecimento. Partimos do quadro teórico-epistemológico da análise de discurso, em 

diálogo produtivo com questões advindas de outros campos, como a linguística (especialmente a 

semântica da enunciação), a história e a psicanálise, para compreendermos quais processos discursivos 

constituem tais modos de significar a tortura após a lei da anistia. Em A Memória Saturada, Régine 

Robin (2016) afirma que os esquecimentos sistemáticos em forma de perdões ou de anistias são uma 

tentativa de realizar o apagamento do passado das sociedades, por mais que essa política do esquecimento 

não apague efetivamente a história. Em um estado dado das condições de produção (a dita “abertura” ou 

“transição”), o projeto da anistia encabeçado pelo Comitê Brasileiro pela Anistia não se consolidou sob 

a forma de uma tentativa de apagamento dos crimes do Estado, mas como possibilidade de denúncia das 

práticas repressivas da ditadura e dos agentes da repressão. No Brasil, apesar do Comitê Brasileiro pela 

Anistia se fundar sob ampla denúncia das graves violações de direitos humanos, a lei da anistia (lei n. 

6.683/1979) foi redigida pelos próprios agentes do Estado autoritário e não revisada após a Constituição 

de 88, produzindo uma generalização ou indistinção da divisão ideológica entre uma luta política 

específica pela “anistia ampla, geral e irrestrita” e as políticas de apagamento da lembrança produzidas 

pelo Estado autoritário. Após mais de cinquenta anos do golpe militar, há, em toda parte, uma relação 

paradoxal com a memória sobre a ditadura, considerando a tensão entre regulações do Estado e das 

instituições e o conjunto de representações (especialmente no campo da produção das materialidades 

estéticas) que constroem outros sentidos sobre a experiência da tortura. Do ponto de vista de uma “versão 

oficial”, referimo-nos aqui, particularmente, a duas políticas públicas de não-esquecimento: a Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi instituída em 1995 com base na lei n. 9.140, e a 

Comissão Nacional da Verdade, instituída oficialmente em 2012 pela lei n. 12.528/2011. Por outro lado, 

não é possível falar da história e da política (particularmente, no que se refere à ditadura civil-militar no 

Brasil) sem considerar que a memória é, em si mesma, “feita de esquecimentos, de silêncios. De sentidos 

não ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios e de silenciamentos” (ORLANDI, 1999, p. 59). Além 

disso, a ausência de algum registro fotográfico das torturas entra em choque com a forma repetida e 

regular com que certas imagens, sobretudo a imagem metonímica da ditadura (o militante político no 

pau-de-arara), são formuladas e circulam. Dessa forma, poderíamos levantar um campo de questões: a 

imagem ou a sua ausência dão espessura ao acontecimento (o tornam “real”) e instauram uma 

temporalidade a esse acontecimento? A imagem conteria em si mesma um roteiro de leitura? Qual é a 

diferença entre narrar e mostrar? Se, por um lado, colocamos em jogo alguns contornos e impasses éticos 

e políticos sobre a problemática da imagem, por outro, gostaríamos de ressaltar o funcionamento 

enunciativo e discursivo que está em jogo na composição dessas materialidades. Se concebemos a 

história como trauma, a materialidade da produção estética pode se caracterizar como uma prática 

testemunhal, ou seja, um modo de narrar a experiência da violência, constituindo-se numa “tensão entre 

a necessidade de narrar e a necessidade de fazê-lo face ao reconhecimento da insuficiência e do fracasso 

da linguagem frente ao horror” (LEITE, 2006, p. 179 apud AZEVEDO-BOCCHI, 2017, p. 1814). Com 

essa proposta, em primeiro lugar, visamos traçar um debate teórico sobre a memória discursiva, levando 

em conta as reflexões de Pêcheux sobre esse conceito, e os processos de esquecimentos citados por Robin 

(demolir, anistiar, apagar, substituir); visamos ainda construir um arquivo de leitura heterogêneo que 

compreenda o funcionamento paradoxal da memória para descrevermos e interpretarmos os modos de 

significar a tortura em diferentes versões. Nesta comunicação, mostraremos parte dos resultados do 
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trabalho com a análise das releituras – Linha Direta Justiça Zuzu Angel (2003) e o filme Zuzu Angel 

(2006) – e da circulação de uma carta em que o escritor Alex Polari denuncia a tortura e a morte de seu 

companheiro de cela. 

Palavras-chave: Análise de Discurso. Arquivo sobre a ditadura civil-militar brasileira. Materialidade 

Discursiva. Memória Discursiva. 
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RESUMO: O trabalho a seguir representa uma etapa da tese de doutorado que está em desenvolvimento 

no programa de linguística da UNICAMP. O objetivo inicial da pesquisa é promover uma reflexão acerca 

das condições de produção e filiação ideológica do sujeito em espaços fechados (considerados seguros 

por não serem públicos) nas redes sociais.  As redes sociais são em si um paradoxo, pois estão em um 

espaço no qual ideias e conteúdo podem circular livremente (a própria rede mundial de computadores, 

no qual as fronteiras do digital se borram com o espaço urbano), mas ao mesmo tempo existe uma 

preocupação em moderar tais espaços, regular a linguagem e coibir qualquer conteúdo considerado 

impróprio. Tal regulação pode ser promovida pela própria rede (por meio de algoritmos que reportam ou 

deletam comentários por meio da linguagem) ou por subgrupos dentro da rede social, no caso páginas 

de conteúdo que apresentam regras internas, adicionais às condições de uso da rede social. A pesquisa 

atual é focada no segundo grupo, ou seja, nas condições de produção que ocorrem em grupos moderados, 

considerados seguros. Os grupos seguem o conceito de safe space (RAEBURN, 2004), nos quais 

opiniões controversas podem ser emitidas sem repreensão. A lógica do espaço seguro foi inicialmente 

criada para proteger direitos de expressão e segurança de grupos homossexuais, porém o conceito se 

expandiu para abranger conceitos como “liberdade de expressão”. Para manter o espaço seguro, essas 

páginas são severamente controladas, não apenas seguindo as regras estabelecidas nas redes sociais, mas 

também regras próprias que respeitem as particularidades do grupo e proteja seus membros de possíveis 

exposições ao ridículo. Por outro lado, uma das características do espaço seguro é que ele seja de acesso 

exclusivo aos usuários. Com essas condições em mente, selecionamos o corpus a partir de páginas 

associadas à teoria terraplanista no Facebook (https://www.facebook.com/terraplanistas/ entre outras), 

por tais páginas terem uma moderação bastante participativa e, ao mesmo tempo, serem de acesso 

público. Depois, como principal ferramenta de análise, usaremos a análise do discurso de linha francesa, 

proposta por Pêcheux e representada por Orlandi (2013), que procura compreender a relação estabelecida 

pelo sujeito com a história e com a língua, definindo discurso como resultante de um processo de 

construção simbólica, em que os sentidos são construídos, emergem e inscrevem-se a partir da relação 

que é estabelecida com os sentidos já postos em funcionamento. Assim, ao analisarmos os enunciados 

produzidos nas páginas, conseguiremos entender quem é o sujeito ou, mais especificamente, como sua 

posição-sujeito significa a partir das condições de produção dos espaços fechados. Buscamos, enfim, o 

que consideramos um dos pontos essenciais da análise do discurso, ou seja, descortinar a visão de 

indivíduo autônomo para um sujeito que está sujeito à língua na história, cujo modo de subjetivação é 

pela interpelação ideológica, ressignificando a relação língua, sujeito e história. O objetivo da 

apresentação, além de apresentar a pesquisa em andamento, é discutir os possíveis rumos que a pesquisa 

pode tomar em seu desenvolvimento. Imaginamos descobrir que a entrada em a uma página ou grupo de 

discussões considerado um espaço seguro é um ato de filiação ideológica a uma corrente política, 

aludindo a um processo de contraidentificação com o Sujeito universal de Althusser (1995).  Ao falar 

sobre identificação, Pêcheux (1988) traz duas noções, a primeira fala sobre a identificação do indivíduo 

com o sujeito universal e a segunda de negação do sujeito universal ao duvidar e posicionar-se contra o 

mesmo como uma forma de resistência. Ao adentrar em um espaço controlado, o sujeito inverte a lógica 

do silêncio autoritário: enquanto, fora do espaço seguro ele estava sujeito a ser censurado por suas 
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opiniões (no caso, sua inserção em determinadas formações discursivas, o que afeta sua identidade), no 

espaço seguro o Sujeito universal é censurado, é negado. O espaço seguro afasta o que Orlandi (In: 

Guimarães, 1997) vai chamar de mediadores discursivos, que são figuras que tem autoridade e poder de 

administrar a produção de sentidos. A negação dessas figuras (geralmente estabelecidas no corpus como 

figuras de autoridade, como políticos e cientistas) reforça a posição do sujeito em sua formação 

discursiva e ideológica como um ato de resistência, paralelamente com a reprodução parafrásica de 

enunciados em um espaço no qual os sentidos são filtrados e, em algum aspecto, censurados, a identidade 

do sujeito é solidificada como um membro da sua comunidade e valida seus enunciados e os sentidos 

levantados por eles. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Redes Sociais. Condições de Produção. Terraplanismo.  
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RESUMO: Este trabalho objetiva compreender como o corpo é discursivizado no documentário Tabu 

Brasil: Cirurgias Plásticas e que relações de sentido se estabelecem nesse discurso entre corpo e sujeito. 

Esse documentário integra a série Tabu Brasil no canal por assinatura, National Geographic Channel 

que aborda temáticas consideradas polêmicas, exóticas, controversas. Segundo a proposta da série, Tabu 

Brasil mostra temas que são considerados tabus por ferirem normas sociais, religiosas ou culturais, mas 

que merecem uma análise isenta de preconceitos. O episódio selecionado para a análise é constituído de 

três lugares de formulação: o dizer dos entrevistados que se submeteram a cirurgias plásticas, o discurso 

dos especialistas do campo médico e a voz do narrador em off, que conduz e/ou organiza o documentário. 

Para analisar o processo de produção dos efeitos de sentido desse documentário acerca do corpo, 

tomando como lugar de observação os três referidos lugares de significação, esse trabalho se fundamenta 

na Análise de Discurso, para a qual o corpo, enquanto materialidade específica do sujeito, não escapa à 

determinação histórica, nem é infenso à ideologia (ORLANDI, 2012). Desse modo, a relação a ser 

estabelecida entre língua, discurso e ideologia, sustentada por dispositivos teóricos e analíticos, permitirá 

reconhecer a memória, o pré-construído, assim como permitirá, também, conhecer o modo como os 

sentidos estão sendo produzidos e como os lugares sociais desses sujeitos estão se constituindo na relação 

do simbólico com o histórico. Sendo assim, a partir da seleção e descrição do corpus de análise que será 

constituído dos discursos dos três entrevistados, dos especialistas da saúde, dos parentes dos principais 

entrevistados sobre o corpo e do narrador em off, propõe-se analisar o funcionamento discursivo no que 

se refere à saúde, beleza e exposição. Discutir-se-á a noção de corpo na relação com memória e ideologia. 

E, ainda, refletir-se-á sobre questões que tocam as diferentes significações do corpo da perspectiva 

discursiva. Espera-se compreender os efeitos de sentidos produzidos a partir das formulações dos sujeitos 

desta pesquisa. E o faremos, também, a partir de gestos interpretativos que serão de suma relevância na 

análise proposta, haja vista não haver “uma verdade oculta atrás do texto” (ORLANDI, 2010, p. 26). 

Pois, sob o prisma da Análise de Discurso, concebemos que “o dizer é aberto. É só por ilusão que se 

pensa poder dar a palavra final” (ORLANDI, 2004, p. 11). Desse modo, é inútil achar que alguém 

consegue deter o poder da interpretação, pelo contrário, a interpretação consiste, simplesmente, em um 

vislumbre de uma possibilidade, um gesto imprescindível que serve de ponte para ligar o sujeito, 

resultado da interpelação ideológica, à história na produção de sentidos. Orlandi (2004, p. 18) discorre 

sobre essa questão quando afirma que a interpretação “é o lugar próprio da ideologia e é materializada 

pela história”. Remetendo, pois,  o corpo à relação sujeito-linguagem, Leandro-Ferreira (2013) pergunta: 

“Como é possível conceber o corpo na análise do discurso?”. A autora responde ao questionamento por 

ela proposto, explicitando que, para a Análise de Discurso, o corpo, interpelado pela ideologia, relaciona-
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se de modo estreito com novas maneiras de assujeitamento. Dessa forma, o corpo não se constitui 

somente em um objeto de teoria, mas se mostra, deixa-se visualizar. Essa visualização inclui sujeito, 

condições de produção, historicidade, cultura.  “Trata-se do corpo que olha e que se expõe ao olhar do 

outro. O corpo intangível, e o corpo que se deixa manipular. O corpo como lugar do visível e do 

invisível.” (LEANDRO-FERREIRA, 2013, p. 105). Assim, analisar-se-á o processo de construção 

discursiva dos referentes corpo e sujeito a fim de se compreender a maneira como esses referentes 

significam no documentário Tabu Brasil: Cirurgias Plásticas. Sendo assim, torna-se relevante a 

compreensão dos processos de significação em torno da relação corpo-sujeito na sociedade 

contemporânea. 

  

Palavras-chave: Análise de discurso. Corpo. Sujeito. Beleza. 
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RESUMO: Esta pesquisa, da perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa de Michel 

Pêcheux, visa compreender os processos de subjetivação dos sujeitos, mulheres muçulmanas moradoras 

da cidade de Foz do Iguaçu/PR, a partir dos discursos produzidos por estas mulheres e sobre estas 

mulheres. Por meio de entrevistas abertas, realizadas com mulheres da comunidade, muçulmanas 

nascidas ou não no Brasil, convertidas, muçulmanas não praticantes, e brasileiras não muçulmanas que 

convivem ativamente com as demais mulheres da comunidade, pretende-se identificar como ocorrem 

esses processos de subjetivação e de identificação desses sujeitos aos discursos que os interpelam. O que 

elas pensam sobre si mesmas, o que a religião diz sobre elas, o que pensam sobre as outras mulheres, o 

que as mulheres brasileiras não muçulmanas pensam sobre elas? Como estas mulheres se relacionam 

com a religião? Em um momento de intolerância para com o outro, racial, religiosa, política, tendo como 

alvo de ataques as comunidades muçulmanas, em diferentes países, como sinônimo de terrorismo e 

violência, este trabalho busca tornar visível os dizeres destas mulheres, expondo os processos discursivos 

que possibilitam sentidos historicamente produzidos sobre elas, e compreendendo o que sustenta esses 

discursos, e as formas de inscrição dos sujeitos nas formações discursivas. Nesse sentido, a AD permitiria 

uma leitura diferente dessas questões, na medida em que busca compreender o discurso em sua relação 

com o real da língua, o real do sujeito,  o real da história e o real do corpo (ORLANDI, 2004 e 

FERREIRA, 2011). Uma leitura discursiva seria interessante diante desse objeto, pois as religiões 

constituem Aparelhos Ideológicos do Estado (AIEs), que segundo Pêcheux (1996), não seriam a 

realização da ideologia em geral, mas estruturas complexas nas quais a luta ideológica de classes 

acontece de forma constante, e meio pelo qual a dominação de uma das classes se realiza. As religiões, 

como AIEs medievais, foram construídas ao longo da história, retomando memórias pré-históricas, 

reproduzindo discursividades (por vezes misóginas) sobre a mulher, seu corpo e seu lugar social. E a 

partir dos quais se constituíram discursividades das ciências modernas, como a Medicina por exemplo, 

e que seguem produzindo efeitos nas práticas discursivas da contemporaneidade acerca da mulher e seu 

corpo, constituindo os sujeitos. Em nosso corpus, pretendemos: Compreender como se formula, se 

constitui e circula um discurso sobre e das mulheres muçulmanas na região de Foz do Iguaçu; Analisar 

como o discurso outro aparece na formulação e constituição desse dizer sobre a mulher muçulmana; 

Refletir, a partir da materialidade discursiva, como a mulher é discursivizada nos textos sagrados do Islã; 

Pensar como as oposições/relações entre “liberdade x prisão”, “proteção e direitos” e “cultura x religião” 

se materializam nesse discurso; Refletir acerca do desajuste entre o “ideal de mulher muçulmana” e o 

real dos sujeitos mulheres constituídos a partir de heterogeneidades; Compreender como ocorrem os 

processos de subjetivação  desses sujeitos mulheres muçulmanas, em um espaço de superexposição e 
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exploração do corpo feminino, como a sociedade brasileira. Para a AD, a ideologia age moldando a 

vontade dos sujeitos, por meio do discurso ou pela força (sanções/interdições físicas), através dos AIEs. 

A interpelação ideológica é um chamado da ideologia, convidando o sujeito a compartilhar aquilo que 

está socialmente posto, um conjunto de discursividades que o precede. Dessa forma, o sujeito (mulher 

ou homem), ao nascer, é interpelado a ser concordante com uma discursividade complexa que define 

aquilo que é ser “mulher”, por exemplo, e que o constitui. Essa ideologia, apesar de determinar o sujeito, 

não é percebida, ela é opacizada, apagada, pelo efeito dos esquecimentos, deixando os sujeitos alheios a 

sua ação. Constituir-se como mulher, portanto, é ser atravessada por um complexo de formações 

discursivas, historicamente construídas, que incluem: Discursividades pré-históricas sobre a 

feminilidade (VALLET, 2011); Explicações fantasiosas e míticas acerca de um corpo feminino 

desconhecido, misterioso, e, portanto, perigoso e maligno dentro de discursividades religiosas medievais 

que ecoaram nos discursos científico, psiquiátrico e médico (DEL PRIORE, 2009); Padrões de 

feminilidade, constituídos ao longo do séc. XIX, que definiram docilidade, submissão, passividade, 

recato, amor materno como características inatas do feminino (KEHL, 2016); Tudo isso sob uma 

perspectiva masculina, controlando e cerceando o corpo da mulher ao espaço privado e familiar. Além 

disso somos interpeladas por discursividades feministas, que buscam recuperar o controle sobre o corpo 

feminino, em ruptura com discursos misóginos produzidos e retomados ao longo da história. 

 

Palavras-chave: Mulher muçulmana. Islã. Análise de Discurso. 
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Sentidos de “empoderamento”  

no discurso feminista em ambiente digital 
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Funcionamento do Discurso e do Texto 

Análise do Discurso 

 

RESUMO: Esta pesquisa, desenvolvida dentro do Doutorado em Linguística e com ancoragem teórica 

na Análise do Discurso de linha francesa (doravante AD), visa à análise dos sentidos e deslizamentos da 

palavra “empoderamento” quando mobilizada dentro do discurso feminista em ambiente digital. O 

interesse pelo objeto se justifica, num primeiro momento, pela emergência daquela que tem sido chamada 

de Quarta Onda do Movimento Feminista. Matos (2014, p. 10) propõe como uma das características 

dessa nova onda “a ampliação e diversificação da base das mobilizações sociais e políticas, sobretudo 

dentro de um novo enquadramento ou moldura transnacional, global, além de uma moldura 

ressignificada nacionalmente”; Rocha (2017) aponta o ambiente digital, a tecnologia da informação e o 

ciberativismo como características e ferramentas de propagação dessa Quarta Onda. É por considerar 

que as diferentes demandas e modos de mobilização dessa onda encontram um terreno fértil no 

ciberativismo que meu arquivo será constituído por textos encontrados on-line. Quanto ao recorte dessa 

palavra especificamente, “empoderamento”, este se relaciona à profusão de textos que a mobilizam, 

aumento significativo atestado por levantamentos como o da Editora Positivo, responsável pelo 

dicionário Aurélio, que estabelecia a palavra “empoderamento” como a mais pesquisada no dicionário 

no ano de 2016 (BRUNETTI, 2016). Abrangendo o mesmo período, o jornal Nexo publicou matéria 

atestando o crescimento das buscas por essa palavra no Google, crescimento que começou em 2013 e 

teve seu ápice em 2016 (FREITAS, 2016), o que nos dá indícios de seu forte potencial político. Sabendo 

que o termo não é recente nem exclusivo da militância política ou feminista, nossa hipótese é que a 

palavra “empoderamento” assuma diferentes sentidos quando mobilizada pelo discurso feminista, e essa 

diferença se marcaria tanto externamente, em relação às outras áreas de saber que a mobilizam (como a 

sociologia e a pedagogia), quanto internamente, em relação às diferentes posições que dividem o discurso 

feminista, compreendido em sua heterogeneidade. Para falar em sentidos, na perspectiva da AD, 
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tomamos por base Pêcheux ([1975] 2009), que enfatiza que a mesma expressão pode receber sentidos 

diferentes e igualmente evidentes a depender da formação discursiva em que é enunciada, reforçando a 

não transparência e não univocidade do sentido, em consonância com a concepção de língua pela 

perspectiva teórica da AD. Tal perspectiva considera o papel central da ideologia e seu consequente 

efeito de evidência: por um lado, a evidência do sujeito como “único, insubstituível e idêntico a si 

mesmo” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 141); por outro, a evidência do sentido, que faz 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” (PÊCHEUX, [1975] 

2009, p. 146). Reconhecendo o caráter material do sentido e atribuindo à ideologia, não apenas ao sistema 

linguístico, a evidência do sentido, Pêcheux postula que a língua é a base comum para diferentes 

processos discursivos. Assim, a ênfase retorna novamente ao discurso: a materialidade linguística é sua 

forma de acesso, mas não a detentora dos sentidos. Pelo contrário, uma mesma materialidade linguística 

pode significar de modos completamente distintos se estiver inserida em diferentes formações 

discursivas, demonstrando que o sentido se configura numa relação com a historicidade e as formações 

sociais. A partir daí, podemos propor esta pesquisa pensando a língua por uma abordagem materialista, 

com suas transgressões, contradições, deslocamentos, deslizamentos, equívocos e enunciados com 

pontos de deriva possíveis, tomando uma palavra específica, qual seja, “empoderamento”, como objeto 

de análise para refletir sobre esses diferentes funcionamentos. O arquivo é resultante de pesquisa on-line 

direcionada para sites feministas; nestes sites, foram selecionados textos que apresentassem a palavra 

“empoderamento”, tendo como recorte temporal os anos de 2016 e 2017. Desse arquivo, o corpus será 

constituído por sequências discursivas que apontem, partindo da materialidade linguística, para as redes 

de sentido que se organizam em torno da palavra “empoderamento” no discurso feminista em ambiente 

digital. 

Palavras-chave: Discurso Feminista. Sentido. Empoderamento. Ambiente Digital.  
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A escrita (auto)biográfica de prostitutas brasileiras: uma análise discursiva 
Karine de Medeiros Ribeiro21 

Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Claudia Regina Castellanos Pfeiffer 

Funcionamento do Discurso e do Texto 
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RESUMO: A partir do quadro teórico e metodológico da análise de discurso materialista, estudo 

discursos sobre a prostituição na literatura (auto)biográfica de prostitutas brasileiras dos séculos XX e 

XXI. Meu corpus de pesquisa se compõe de cinco romances: Eu, mulher da vida, de Gabriela da Silva 

Leite (1992); O doce veneno do Escorpião: o diário de uma garota de programa, de Bruna Surfistinha 

(2005); O diário de Marise: a vida real de uma garota de programa (2006) de Vanessa de Oliveira; O 

prazer é todo nosso, de Lola Benvenutti (2014) e E se eu fosse puta, de Amara Moira (2016). Ressalto 

que não pretendo fazer uma análise conteudística dos elementos narrativos, e sim textualizar 

regularidades e deslocamentos na materialidade da língua destacando o ponto de encontro de uma 

memória e uma atualidade (PÊCHEUX, 2008). Como objetivo deste trabalho, proponho estudar tanto 

como as prostitutas se significam e descrevem as práticas da prostituição, quanto o que elas dizem sobre 

a relação entre corpo, gênero e sexualidade.  Nesse sentido, problematizo o que é retomado e deslocado 

dos saberes médicos e jurídicos de meados XIX e início do XX, período histórico em que as prostitutas 

se tornaram “objeto” de estudo científico, pois sua circulação em espaços públicos era ideologicamente 

associada ao imaginário de perigos e prazeres. O tema desta pesquisa se justifica a partir de questões 

levantadas na minha dissertação em que estudei o funcionamento dos discursos sobre  

a prostituição na literatura oitocentista do Rio de Janeiro, buscando estabelecer a relação dos romances 

analisados com outros domínios de saber (discurso médico e jurídico). Nesses lugares, “a fala” da 

prostituta era escrita e interpretada pelas “vozes” de autoridade da ciência e da literatura. Se há o 
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apagamento da “voz” da prostituta pelos saberes higienistas do século XIX, o que ocorre, no final do 

século XX, com o surgimento e a circulação de (auto)biografias de prostitutas no Brasil? É possível 

afirmar que, finalmente, as prostitutas podem dizer sobre si mesmas? Ao enunciarem sobre si, o que elas 

dizem sobre as outras prostitutas? Como essa escrita é “enquadrada” e circula enquanto uma obra (auto) 

biográfica? O que as prostitutas enunciam sobre sua profissão, seus corpos e suas sexualidades? As 

escritas das prostitutas subvertem a linguagem? Ou essas (auto)biografias são simplesmente apreendidas 

pela mídia enquanto um objeto de consumo mercadológico? O que se desloca e o que se repete nas 

literaturas contemporâneas dos discursos sobre a prostituição formulados no século XIX? Por meio das 

reflexões de Mónica Zoppi-Fontana (1999) e Pedro de Souza (1997), tenho como recorte os enunciados 

que materializam a problemática do direito social de enunciar das prostitutas a partir dos anos 90. Assim 

me interrogo pelos modos de constituição, formulação e circulação dessas “putagrafias” (paráfrase do 

termo de pornografia que em sua etimologia remete escrita de/sobre prostituta). Tenho como hipótese 

que poder escrever sobre si traz um deslocamento de um lugar de enunciação da prostituição daquele do 

século XIX. Procuro pensar na relação entre poder-saber-prazer que se situa para além de uma hipótese 

repressiva do sexo e da sexualidade. O fato não é tanto saber o que dizer ao sexo, “sim ou não” (ou seja, 

as permissões e interdições formuladas ao sexo), mas “levar em consideração o fato de se falar de sexo, 

quem fala, os lugares e os pontos de vista de que se fala, as instituições que incitam a fazê-lo, que 

armazenam e difundem o que dele se diz, em suma, [..], a ‘colocação do sexo em discurso’” 

(FOUCAULT, 1999, p. 16). Além da teorização de Foucault sobre a relação entre saber, poder e prazer, 

considero também, a dimensão erótica nesse trabalho, levando em conta as descrições dos atos sexuais 

e o “efeito obsceno” (MORAES, 2003) materializados nas obras analisadas.  Ressalto que um debate 

mais amplo sobre gênero e sexualidade não será desconsiderado na pesquisa, uma vez que observei que 

os romances (auto)biográficos textualizam a relação das prostitutas com o corpo e o desejo. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso. Literatura autobiográfica. Prostituição. Gênero e Sexualidade. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados iniciais de nossa pesquisa de 

Mestrado sobre a imagem do leitor no livro II das Epístolas Morais de Lúcio Aneu Sêneca (Lucius 

Annaeus Seneca 4 a.C. - 65 d.C.). A investigação como um todo visa apreender a imagem de destinatário 

presente nas cartas endereçadas a Lucílio Júnior (Lucilius Iunior), bem como a concepção de leitor ideal 

e de leitura dali inferível. Ao abordar o assunto de modo sistemático, esta investigação toca em questões 

relevantes para os estudos da retórica e da filosofia senequiana e estoica em geral, a saber: a escolha do 

gênero epistolográfico (BRAREN, 1989; SCHAFER, 2011; ALTMAN, 1982); o modo como a imagem 

do leitor influi na argumentação senequiana; a existência de uma progressão nas cartas ou mesmo de um  

sistema filosófico em Sêneca (DE PIETRO, 2013). Mais diretamente, nas cartas 13, 14 e 15 do 

epistolário, diante de um destinatário já iniciado à filosofia (Ep. 1.1), Sêneca apresenta ostensivamente 

algumas advertências para se portar diante de medos e cuidados da vida. Há, portanto, instruções 

específicas sobre a natureza dos temores (Ep. 14.3 “Quorum tria, nisi fallor, genera sunt:”), os efeitos 

do medo e da esperança (Ep. 13.5,13), e sobre o excesso de cuidados, sobretudo os específicos para o 

corpo (Ep. 15). A importância do destinatário para o gênero epistolar é apontada pelo próprio Sêneca, 
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quando ele afirma que as cartas “trazem verdadeiros vestígios do amigo ausente” (vera amici absentis 

vestigia, Ep. 40.1). Inspirada por recentes abordagens que privilegiam o papel do leitor no significado 

dos textos (ISER, 2002[1989]; JAUSS, 2002[1977]; FISH, 2000[1992]), com destaque às intertextuais 

(FOWLER, 1997; VASCONCELLOS, 2006; CARDOSO, 2009), nossa hipótese é a de que observar tais 

vestígios de Lucílio nas Epistulae  pode efetivamente ajudar numa melhor compreensão da obra. Se, 

como afirma Altman (1982, p. 87-8), “o lugar do leitor é baseado com mais insistência numa carta do 

que em qualquer outro tipo de escrita”,  o leitor das Cartas de Sêneca pode nos servir de guia para um 

aprofundamento dos temas abordados no epistolário, que no presente trabalho envolvem as preocupações 

(temores, esperanças, cuidados) de Lucílio,  ou, conforme pretendemos averiguar (na esteira da 

interpretação foucaultiana da escrita de nosso autor (FOUCAULT, 2002[1982])), do próprio Sêneca. Em 

Ep. 13.16 Lucílio é chamado de “melhor entre os homens” (Lucili uirorum optime). Esse apelativo, 

inédito na obra, apresenta-se como um vocativo um tanto notável, sobretudo se considerarmos que o 

afetivo mi Lucili (“meu caro Lucílio”) aparece outras cinco vezes no primeiro livro (Ep. 1.1; Ep. 1.2; Ep. 

5.7 Ep. 7.12 e Ep. 11.9), e três vezes ao todo no segundo livro (Ep. 13.8, Ep. 15.2, Ep. 18.12,15).  No 

entanto, na maior parte do texto das cartas que estudaremos, a caracterização de Lucílio não é tão 

evidente: sua apreciação dependerá, pois, de uma análise dos recursos retóricos ou estilísticos 

empregados na epistolografia, que leve em consideração ainda um emprego estratégico de imagens, 

sententiae e exemplos (SILVEIRA, 2014). Dessa forma, a fim de aprofundar o estudo das questões que 

surgiram em nossa análise do livro I, a metodologia parte de tradução anotada das cartas, para, a seguir, 

proceder à análise. Os vestígios de Lucílio se apresentam de modo mais evidente em verbos na segunda 

pessoa do singular (inquis, Ep. 14.17), ou no próprio tema dos cuidados, já referido de maneira incipiente 

na Ep. 4 do livro I. Diante disso, nossa tentativa de sistematizar a imagem que se possa apreender desse 

personagem-destinatário, refletindo sobre o modo como tal imagem é percebida a cada epístola, nos leva 

a observar uma relativa complexificação de um tema já abordado anteriormente pelo autor. No estudo, 

poderemos apontar com mais precisão se há ou não, ao menos nas cartas iniciais da inteira obra, um 

efetivo delinear do caminho espiritual do discípulo com base na complexificação filosófica dos assuntos 

tratados. Essa progressão tem sido sustentada por alguns estudiosos (BRAREN, 1989; ROSATI, 1981), 

porém sem assinalar o fenômeno em passagens específicas das epístolas. A imagem do leitor é traçada, 

portanto, em cada linha das cartas: trata-se de um leitor que parece cuidadosamente construído e 

interpelado na composição do epistolário como um todo. Ao demonstrar a presença desse leitor, nosso 

estudo pretende tecer reflexões sobre suas implicações sobre a leitura antiga e moderna da obra de 

Sêneca.  

Palavras-chave: Intertextualidade, Leitor, Literatura latina, Medo, Sêneca. 
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RESUMO: As Epistulae Morales ad Lucilium tratam-se da obra prima do filósofo Lucius Annaeus 

Seneca (4 a.C. - 65 d.C.). Um epistolário do qual, na atualidade, temos acesso a cento e vinte e quatro 

epístolas morais distribuídas em vinte livros. Através de uma leitura atenta dessas epístolas, pode-se 

observar que, no decorrer do texto, Sêneca faz uso de linguagem e de temáticas de tom trivial, as quais 

aparentam ter sido pensadas em prol de uma abordagem filosófica, pois, conforme indicam Citroni et al. 

(2006, p. 741), essas temáticas “constituem um pretexto para reflexões muito variadas e sempre muito 

espontâneas, de que Sêneca se aproveita como estímulos para a progressão rumo à sabedoria”, da mesma 

forma como a linguagem se mostra como “adequada para exprimir a análise da interioridade” (Ibid., p. 
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747). Em suas missivas, então, Sêneca aborda assuntos de cunho ético-moral de forma intimista e pouco 

fastidiosa, tendo em vista as possibilidades geradas pelo gênero epistolar, que procede de um arquétipo 

em que não necessariamente se realiza um ato literário, mas que opera como um substituto da 

conversação. Tornou-se, assim, possível ao autor estabelecer pessoalidade e simplicidade no discurso, 

uma vez que constrói as epístolas na representação da linguagem do cotidiano. No entanto, ao mesmo 

tempo, estabelece-as como um instrumento de aprimoramento baseado na compreensão e aplicação de 

certos princípios, pelo que as Epistulae Morales ad Lucilium colocam-se entre a carta pessoal e o tratado 

filosófico e introduzem um novo gênero à literatura latina: a carta filosófica. Dessa forma, Sêneca 

propõe, por meio dessas epístolas, uma doutrinação filosófica que, conforme afirma Braren (1999, p. 

39), não depende do “necessário rigor de um plano de redação de um tratado filosófico”, tendo em vista 

que, em um tom de colóquio animado, esses princípios são apresentados de forma despretensiosa e 

pessoal. Assim, como indica Ambrósio (2003, p. 95), suas epístolas de conteúdo filosófico-moral, à 

maneira grega, constituem-se como tratados, cujos argumentos, porém, estão mais pessoalmente 

relacionados à figura do destinatário, ao considerar  a intimidade permitida pelo gênero epistolar, em um 

colloquium reforçado justamente na constante menção de seu interlocutor, Lucílio, e, desse modo, 

consegue “criar uma intimidade cotidiana que, fornecendo diretamente um exemplo de vida, no plano 

didático se revela mais eficaz que o ensinamento doutrinário” (Ibid., p. 96). Uma intimidade que, 

ressalta-se, em muito se adequa ao tom pessoal de sua filosofia, a permear toda a coletânea de cartas, 

assim como ao seu propósito de ser um instrumento para o crescimento moral e espiritual diário, uma 

vez que suas epístolas assumem um caráter instrutivo e, em um tom professoral, o autor aborda aspectos 

e temas morais através de experiências cotidianas, de forma gradual, pois, conforme afirmam Citroni et 

al. (2006, p. 741), o leitor é inicialmente apresentado a uma filosofia genérica, que toca em problemas 

fundamentais, para apenas posteriormente ser confrontado com os conhecimentos mais específicos e 

propriamente doutrinais, cobrindo áreas como a lógica e a dialética. Assim, em um primeiro momento, 

Sêneca lança mão dos praecepta, que, como esclarece Von Albrecht (2008, p. 84), se referem à 

abordagem de conceitos tomando por base o comportamento na vida prática, para apenas posteriormente, 

ao utilizar o discurso parenético e assumir um papel propedêutico, trazer os princípios teóricos gerais, 

ou seja, decreta, em ensinamentos filosóficos de tom mais grave. Logo, como destaca Von Albrecht 

(2008, p. 69), “Sêneca está completamente ciente da importância da linguagem e do estilo como 

instrumentos para a educação filosófica”. Considerando esses fatos, nesta apresentação, fruto de um 

capítulo da dissertação que temos desenvolvido, traremos a exposição, análise e discussão acerca do 

papel conferido às Epistulae Morales ad Lucilium como um instrumento educativo e moralizante e como 

esse está atrelado à construção do ethos senquiano, pois, procuraremos apontar o modo como este 

conceito aponta para a adoção de mecanismos linguístico e o que se compreende como suas 

particularidades no intuito de realizar “a construção  de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso 

de um empreendimento oratório” (AMOSSY, 2005, p. 96). Essa análise estará sustentada pela leitura 

detida de excertos de três epístolas selecionadas (XXXIV, LXXV e C), uma vez que, por conta de suas 

temáticas metalinguísticas, elas têm sido utilizadas para fomentar a discussão acerca da estilística em 

Sêneca e do papel pedagógico de suas epístolas. Ressaltamos que tal leitura contará com a apresentação 

de uma tradução anotada das referidas epístolas, realizada a partir do texto estabelecido por L. D. 

Reynolds (1965), a fim de que observemos o estilo senequiano em funcionamento. 

 

Palavras-chave: Estudos Clássicos. Sêneca. Epístolas Morais a Lucílio. Função pedagógica. Ethos. 
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RESUMO: O presente estudo, parte de meu doutorado em andamento, tem por objetivo analisar de que 

modo o dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna (1927-2014) procura construir, nos textos das 

apresentações que faz das próprias produções, ou ainda em ensaios sobre literatura escritos ao longo da 

carreira, seu perfil não apenas de escritor, mas também de leitor. Assim, ao introduzir a edição de suas 

peças – como a tragédia Uma mulher vestida de sol (1947), e as comédias O casamento suspeitoso (1957) 

e O santo e a porca (1957) – o autor faz referências a autores que, segundo ele, “lê e relê sem cessar”. 

Esse procedimento também é retomado em alguns de seus ensaios, como, por exemplo, “Teatro, região 

e tradição” (1962), “Genealogia nobiliárquica do teatro brasileiro” (1964) e “A compadecida e o 

romanceiro nordestino” (1970) – todos compilados em Suassuna (2008). Através desses paratextos, o 

escritor paraibano elege uma espécie de panteão de autores consagrados, em que figuram tanto autores 

modernos – tais quais Lope de Vega, Gil Vicente, Camões, Molière, Goldoni, Shakespeare, Cervantes –

, quanto autores da Antiguidade Clássica, como Homero e Plauto. Nesses momentos em que se dirige ao 

público (ou, como diria Jauss [1994], em que “dialoga” com ele), Suassuna procura o tempo todo criar 

uma espécie de defesa de seu fazer teatral e justificar as próprias escolhas quanto à construção das tramas 

e dos personagens. Por exemplo, na apresentação de versão impressa de O casamento suspeitoso, que 

considera, sua “peça mais atacada pela crítica”, o autor comenta o fato de ter sido repreendido por 

promover uma “repetição de tipos e situações”, anteriormente utilizados na premiada peça O auto da 

Compadecida (1955). Ao responder a tal acusação, justifica-se dizendo estar precisamente utilizando-se 

de um “processo clássico de recriação”, tal como fizeram os já mencionados Molière, Goldoni e 

Shakespeare; note-se que aqui Suassuna cita autores modernos, mas, curiosamente, nesse ponto, a 

semelhança com uma argumentação semelhante em prólogos de Terêncio deve ser ressaltada. Para o 

autor paraibano, tal estratégia, na verdade, termina por enriquecer a obra ao torná-la parte de uma 

“tradição” (termo mencionado por Suassuna, veja-se e.g. Suassuna 2007, p.21) que permeia a obra 

daqueles que considera clássicos. Em tais paratextos, Suassuna se diz não apenas leitor, mas também 

seguidor dos clássicos; e, segundo suas próprias palavras, busca ser “um recriador da realidade como 

tragédia e como comédia, a exemplo do que foram Plauto, Brueghel, Molière, Bosch, Shakespeare, Goya 

e os grandes pintores coloniais brasileiros” (Suassuna, 2008, p.47). Com isso, o dramaturgo deixa 

bastante claras as inspirações escolhidas e as leituras que realizou ao longo da vida; mas, ao mesmo 

tempo em que estabelece seu perfil de leitor, o autor também nos permite vislumbrar o perfil de um 

público que, idealmente, venha corroborar com suas posições estéticas e, mais amplamente, com seu 

projeto cultural. Isso porque, ao mencionar as fontes de que se serve para construir seus textos teatrais, 

Suassuna parece não apenas pressupor em seus leitores uma bagagem prévia de leitura, como também 

buscar dotá-los de certa competência literária. O segundo aspecto era inclusive programático nos 

movimentos culturais que Suassuna integrou durante a fase mais intensa de sua produção dramatúrgica 

- nomeadamente, o TEP (1960), o TPN (1940) e, mais tarde – bem como no Movimento Armorial, que 

ele fundaria em 18 de outubro de 1970 (Santos, I.M.F. [2009]; Cardoso; Santos,  2016; S.A [2018]) Um 

dos aspectos a serem observados neste estudo é, portanto, averiguar até que ponto as apresentações das 

peças, em sua versão impressa, efetivamente refletem tais programas. A partir daí, e levando em conta, 

ainda, teorias da recepção modernas aplicadas aos textos da Antiguidade grecorromana (discutidas em 

Hardwick 2003), nossa apresentação pretende observar mais de perto as imagens de autor-leitor e leitor-

espectador dos clássicos delineadas nos paratextos de Suassuna. 

Palavras chave: Ariano Suassuna. Clássicos. Tradição. Recepção. Leitores. 
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Sobre a perda parcial do movimento de verbo no português brasileiro 
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Sintaxe 

 

RESUMO: Biberauer e Roberts (2010) (B&R) propõem que existe uma conexão entre riqueza da 

marcação morfológica do tempo e presença do movimento V-to-T. Segundo eles, se uma língua tem 

“Tempo rico”, os verbos finitos não são simples, mas em vez disso são elementos compostos [V+T], que 

desencadeiam o movimento do verbo. Ao contrário, um "Tempo pobre" não desencadeia movimento, 

pois não tem o composto necessário (para B&R, o movimento verbal é acionado não por +EPP, mas por 

um composto [V+T] formado na Numeração). Assim, neste trabalho mostro, seguindo Cyrino (2013), 

que marcações morfológicas e riqueza do tempo sintético não estão relacionadas ao movimento do verbo 

da forma proposta por B&R. Em uma análise diacrônica, mostro que, por volta do século XIX, uma nova 

forma, a perifrástica, entrou no sistema linguístico do português brasileiro (PB) para expressar 

futuridade, em vez da estrutura sintética (85% ‘ir’ + infinitivo vs. 2% forma sintética). De um modo 

geral, podemos concluir que o paradigma de tempo sintético no PB não é rico (para alguns estudos 

mostrando o uso difundido de perífrases no PB, ver Cyrino, 2013; Longo, 1998; Reintges & Cyrino 

(2018) (R&C), entre outros). Assumir a análise de B&R é afirmar que o PB não tem movimento do 

verbo. No entanto, esse não é o quadro geral, como eu argumento. Eu sigo Cyrino (2013), que propõe 

que é o significado de uma forma verbal que determina sua posição em vez de suas marcas morfológicas. 

Assumo, adaptando a análise da B&R, que o Tempo futuro sintético do PB é composto por [V+Woll+T], 

já que, como mostraram Fleischman (1982) e Roberts & Roussou (2003), o futuro sintético românico foi 

originado pela redução de modal irrealis - habere - em um afixo. Então, considero que as formas 

sintéticas são de fato um composto [V+Woll+T] formado na Numeração e proponho que, quando a forma 

sintética era produtiva nos séculos XVIII, XIX, a única maneira de satisfazer a exigência de [V+Woll+T] 

era ‘merge’ o verbo com um VP, um WollP e um TP. Em uma abordagem minimalista (Chomsky, 2000), 

o verbo primeiramente estabelece Agree com WollP, checando seus traços uWoll[irrealis] e valorando 

os traços iWoll de Woll com o valor [irrealis]. Em seguida, ocorre o movimento V-to-Woll para que os 

traços inerentes do composto sejam satisfeitos. O próximo passo da derivação ocorre quando V 

estabelece Agree com T e todo o complexo [V+Woll] é reprojetado em T, para satisfazer os traços 

[V+Woll+T], nos moldes de B&R. Assim, o V-to-Woll-to-T é licenciado pela forma sintética. Caso 

contrário, como mostrado anteriormente, no século XIX, ao PB perdeu essa estrutura para as perífrases. 

Dito isso, proponho que a forma perifrástica tem apenas o composto [V+Woll], não tendo traços de T, 

uma vez que a forma sintética caiu em desuso e seus únicos resquícios não veiculam futuridade (cf. as 

expressões “será que”, “quem dirá”, “ao Deus dará”, “será o Benedito” flexionadas no futuro, embora 

não veiculem futuridade e cf. Cyrino, 2013, para quem o PB perdeu a noção de tempo passado e passou 

a expressar somente aspecto). Desta forma, como a perífrase ainda tem um significado irrealis, a de 

evento em potência, o auxiliar, após Agree com XP infinitivo e com WollP, tem que se mover para Woll 

satisfazendo os requisitos de [V+Woll]. Os traços irrealis valorados em Woll vão atribuir à sentença 

uma leitura de futuridade em LF, sem precisar se mover para T. Evidência independente é o fato de que, 

no BP, o advérbio ‘sempre’ tem a ordem ‘sempre’_V (cf. Cyrino, 2013; Brito, 1999, a. O.). Assumindo 

que ‘sempre’ está logo abaixo do TP, baseado em Cyrino (2013), R&C, Ambar et al. (2004), ‘ir’ precisa 

se mover para uma posição abaixo de ‘sempre’, ou seja, abaixo de TP, uma vez que a ordem ‘sempre’_V 

não é preferida pelos falantes. Além disso, os dados analisados mostram que a forma sintética foi 

utilizada em uma ordem de V_’sempre’ (87%), até o século XIX, ao contrário da forma perifrástica (94% 

em uma construção 'sempre'_V), o que pode sugerir que, de fato, o futuro sintético movia-se para T e a 

forma perifrástica não mais, apenas para Woll. Neste trabalho, mostro que houve perda do movimento 
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do verbo apenas para a projeção funcional mais alta, TP. O movimento do verbo das formas perifrásticas 

envolve o movimento de V para WollP. Um traço original [+irrealis, +tempo] foi reduzido para um traço 

de modalidade [+irrealis]. Consequentemente, isso restringe o espaço de movimento a uma posição mais 

baixa - WollP. Juntamente com Cyrino (2013), mostro que a perda ao movimento do verbo está 

relacionada aos conteúdos semânticos das formas Tempo, Aspecto e Modal, e não apenas à riqueza dos 

paradigmas sintéticos, como argumentado por R&B. Além disso, mesmo que o PB tenha perdido o futuro 

sintético, isso não significa que ele não tenha mais movimento verbal. Como mostrei, juntamente a 

Cyrino (2013), PB perdeu apenas parcialmente o movimento. Assim, este trabalho contribui para a 

discussão da morfologia do tempo e sua relação com a posição do verbo no romance. 

 

Palavras-chave: Sintaxe. Analiticização verbal. Movimento verbal. Tempo Futuro.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Por uma tipologia dos infinitivos do português: sintaxe interna e sintaxe externa 
Maurício Resende26 

Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Maria Filomena Spatti Sandalo 

Forma e Funcionamentos das Línguas Naturais 

Morfologia/Sintaxe 

 

RESUMO: Muitos linguistas – mas também alguns gramáticos – já atestaram a natureza híbrida dos 

infinitivos em português. Conhecidos como uma das formas nominais do verbo, os infinitivos exibem 

tanto propriedades verbais quanto nominais, o que traz consequências para a morfologia e para a sintaxe. 

Sob essa perspectiva, assumindo uma abordagem sintática para a formação de palavras, como a da 

morfologia distribuída (halle & marantz, 1993), o presente trabalho investiga os fenômenos que 

envolvem os infinitivos com o intuito de capturar a sua natureza híbrida e os tipos de leitura que eles 

disparam. Desde chomsky (1970), os linguistas têm mostrado que alguns nomes exibem um 

comportamento misto – as “nominalizações mistas” de chomsky (1970) – entre verbal e nominal, mais 

especificamente no que diz respeito aos nominais gerundivos. No entanto, cidade (2013) e resende (2016) 

mostram que os nominais gerundivos do inglês apresentam um comportamento paralelo aos infinitivos 

do português, dada sua natureza híbrida – cf., por exemplo, oliveira (2014). Assim, este trabalho propõe 

uma tipologia para os infinitivos do português brasileiro, dividindo-os em cinco grupos de acordo com 

suas propriedades fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas, a saber, (1) nominalização alhures: 

seguindo harley & noyer (1997) para os nominais gerundivos do inglês, o presente estudo mostra que os 

infinitivos são a nominalização alhures do português, ou seja, sempre que uma raiz não tiver uma 

“nominalização derivada” disponível – nos termos de chomsky (1970) – uma nominalização em 

infinitivo será formada, tais como dever, poder, querer, evitar, fazer, saber; (2) nominalização com 

leitura aspectual imperfectiva: na esteira de brinton (1995) e harley & noyer (1997) para os nominais 

gerundivos do inglês e resende (2016) para os infinitivos do português, este trabalho mostra que os 

nominais infinitivos podem disparar uma leitura aspectual imperfectiva, uma vez que no alberga um traço 

[IMPERFECTIVO], o que pode ser visto em com o passar do tempo, no cair da noite, o narrar dos fatos; 

no entanto, como não há um item de vocabulário que realize esse traço, o item default (isto é, /r/) será 

inserido; (3) imperativo: é sabido que muitas línguas podem utilizar o infinitivo como uma forma de 

imperativo, o que pode ser visto para o português em favor bater a porta ao sair e favor não alimentar 

os animais; no caso dessas construções de imperativos, assumindo han (1998), sempre que um traço de 

força ilocucionária diretiva (que dispara a leitura imperativa e preenche c) entrar na numeração, um 

traço [IRREALIS] vai aparecer na forma verbal; assim, na presente análise, esse traço preenche t e é 

posteriormente realizado como /r/; (4) complemento de um verbo auxiliar: o emprego prototípico dos 

infinitivos é aquele em que eles aparecem subcategorizados por verbos auxiliares – cf. Lunguinho (2009) 

e rech (2011) – como em vou fazer, posso fazer e devo fazer; para esses usos, novamente um traço 

[IRREALIS] preenche t; (5) nominalizador oracional: em convergência com raposo (1987) e brito (2012), 
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o presente estudo alega que orações inteiras podem ser nominalizadas, conforme este análise, se forem 

concatenadas com um núcleo d – retomando insights de longobardi (1994) – ao invés de um c, por 

exemplo; portanto, em orações como escalar as montanhas diverte joão, o traço [IRREALIS] – cf. 

Lunguinho (2009) – presente em t, assim como no caso de (3) e (4), é realizado como /r/; o mesmo vale 

para orações objeto como o joão quer comer pizza e para orações causais como em ao assinar o contrato, 

você.... Em síntese, este trabalho defende que os infinitivos (1) e (2) exibem um comportamento 

prototipicamente nominal (já que são modificados por adjetivos, licenciam determinantes, não atribuem 

caso para o seu complemento) mesmo que a presença de um vp seja atestada. Por sua vez, os infinitivos 

(3) e (4) são prototipicamente verbais (uma vez que aceitam modificação por advérbio, atribuem caso 

para o seu complemento, não contêm nenhuma projeção nominal). Finalmente, o infinitivo (5) é 

genuinamente híbrido e possui tanto propriedades de verbos (atribuem caso para o seu complemento, 

licenciam agr, são modificados por advérbio) quanto de nomes (ocorrem com determinantes, checam 

caso, aceitam pronominalização). Sob essa perspectiva, então, o item de vocabulário /r/ é multifuncional 

– nos termos de harley & noyer (1997) – e realiza tanto o nominalizador default quanto o traço [IRREALIS]; 

dentro desta análise, defende-se que o /r/ que preenche a coda silábica dos infinitivos só pode ser apagado 

nos contexto em que ele realiza t, mas não naqueles em que realiza no, o que pode ser visto no contraste 

entre ligar as máquinas – /li’gar/ ou / li’ga/ – e o ligar das máquinas – /li’gar/, mas não */ li’ga/. Dadas 

essas considerações, a presente análise mostra que uma abordagem sintática para a formação de palavras 

pode lidar de uma maneira bastante elegante com a natureza híbrida dos infinitivos e com os ambientes 

sintáticos em que eles ocorrem. 

Palavras-chave: infinitivos. Morfologia distribuída. Sintaxe. Nominalização.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar, entre cenas de crimes contra mulheres, transmitidos pelo 

telejornal “Cidade Alerta”, o ato de classificar/descrever (AUSTIN, 1955) as vítimas de vários tipos de 

violência. Tais atos são proferidos pelos apresentadores Marcelo Rezende e Luiz Bacci e, em alguns 

casos, pelos repórteres que narram, a partir da reconstrução dos casos e de filmagens ao vivo, as cenas 

dos locais dos crimes. Interessa discutir qual é o desdobramento (perlocucionário) de enunciados que 

aparecem com regularidade nas vozes dos apresentadores, em cenas diárias de crimes contra mulheres 

que ocorrem em diversas regiões da capital paulista. Em outras palavras, os enunciados recaem sobre as 

vítimas definindo-as a partir de regularidades do tipo: “ela é...”, “ela tem...”, “ela era...”, “ela estava...”. 

Tais enunciados serão analisados enquanto performativos (AUSTIN, 1955), ou seja, interessa não o 

dizer, mas o fazer e a produção de efeitos de sentidos, os quais expõem as vítimas e as significam 

enquanto culpadas, a partir de atos de fala que aludem, por exemplo, à moral e ao físico da mulher 

durante a exibição de fotos provocativas e por meio de enunciados do tipo “ela era mulher de muitos 

amores”. Tais alusões dispersam a nossa atenção para elementos que pouco têm a ver com a ética dos 

crimes no que diz respeito à justiça e à forma como se transmitem, com regularidade, diversos casos de 

violência contra mulheres. Tal hipótese se corrobora devido à carga histórica que o termo “mulher” 
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carrega em si, enquanto sujeito construído a partir de visões estereotipadas ligadas, por exemplo, à 

sedução e à atração física. Este pensamento se justifica a partir dos elementos que compõem a exibição 

do programa e as narrativas dos crimes com imagens das vítimas usando poucas roupas, rodeada de 

homens, frequentando boates, bares, etc, significando, junto às falas dos apresentadores, as vítimas de 

modo pejorativo. Afora esses elementos, o tom de voz dos apresentadores e as expressões faciais 

contribuem para a espetacularização da notícia que têm como efeito a produção do sensacionalismo, do 

choque e da advertência por meio de imagens e transmissão de depoimentos carregados de dor e 

sofrimento. A teoria austiniana dos atos de fala possibilita a esta pesquisa, analisar os proferimentos 

locucionários dos apresentadores levando em conta suas ações e realizações perlocucionárias. Vale 

ressaltar que, embora o filósofo da linguagem defenda que para conhecer a força do ato ilocucionário 

seja necessário conhecer a situação total do ato de fala e as suas circunstâncias (AUSTIN, 1955), Butler 

(1997) argumenta que o ato é um momento ritualizado, isto é, repetido no tempo e, portanto, a ação não 

se restringe ao momento em que o ato é proferido. Nesse sentido, interessa a esta pesquisa, as causas ou 

consequências dos atos de fala enquanto performativos que servem para “realizar uma ação” (AUSTIN, 

1955, p. 5) e não descrever como verdadeiro ou falso “algún estado de cosas” por meio de critérios 

gramaticais (Idem, p.3). Para tal, fiz um recorte das falas dos apresentadores do telejornal “Cidade 

Alerta”, presentes em quatro vídeos que exibem diferentes crimes contra mulheres, em várias regiões da 

capital paulista. A partir disso, enumerei quatro perlocucionários que produzem efeitos sobre as vítimas, 

a saber: (i) ofensa/ discriminação; (ii) insinuação; (iii) repreeensão/advertência e (iv) humilhação. Chamo 

tais atos de perlocucionário porque, diferente dos atos locucionários, o primeiro não tem formas 

explícitas, isto é, não podemos dizer “Eu insinuo que as vítimas são culpadas, advertidas, humilhadas, 

etc”. No entanto, a história dos enunciados será analisada em busca dos efeitos e das causas de tais 

perlocucionários que reforçam o imaginário que circula sobre a mulher. Esses atos são usados nas cenas 

dos crimes de modo a produzir sentidos que transformam a vítima em algoz. Seguindo este raciocínio, 

os perlocucionários podem invocar a “culpabilidade” sobre o gênero feminino ao fragilizá-las, expô-las, 

tratá-las, por exemplo, como vulneráveis (“é uma moça muito jovem e grávida”, “debilitada”, “19 anos, 

com nove meses de gestação”). Enquanto apelativos esses atos insinuam e trazem em si, a memória 

daquilo a que aludem e estabelecem sentidos estereotipados que reforçam a discriminação de gênero. 

 

Palavras-chave: Atos de fala. Perlocucionário. Crimes. 
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RESUMO: Este trabalho propõe investigar o funcionamento do sentido no insulto a partir da Semântica 

do Acontecimento e da Análise do Discurso como lugares teóricos de movimentação de conceitos de 

descrição dos dados linguísticos a partir de um aparato teórico fundado em uma perspectiva materialista 

da interpretação do sentido. De forma preliminar podemos dizer que o insulto expõe as questões 

pragmáticas de ofender, a realização perlocucional do ato de fala (AUSTIN,1962) do insulto estabelece 

a violência verbal como modo de tramite interacional, o ataque através da significação e de seu 

funcionamento discursivo no conflito em modos de acesso à língua, ao simbólico e seu funcionamento 

polêmico. No tocante às problemáticas levantadas no percurso histórico das disciplinas de investigação 

da linguagem, podemos dizer que o insulto atravessa os campos, por exemplo, da argumentação enquanto 

modo de ataque pessoal diante do insucesso de convencimento argumentativo 

(SCHOPENHAEUR,1864) ou na própria classificação do argumento ad hominem das lógicas 
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conversacionais, ou ainda nas relações éticas da língua e sua relação com a moral (PAVEAU,2015), da 

própria polissemia da língua em seus efeitos enunciativos e ontológicos, por exemplo, na análise da 

ressignificação e desarme (PAVEAU,2015) (BUTLER,1997), nos estudos de polidez (BURKE,1999) ou 

ainda podemos indicar o interesse lexicológico de dicionarização de termos insultuosos a partir da 

anotação de pejoratividade como regulação da entrada de palavras em dicionários. Em todas essas formas 

de interesse das características linguísticas envolvidas na realização do insulto é revelado seu núcleo 

nominal e designativo no vocativo de ofensa como modo de interpelação insultuosa. Estabelecemos 

inicialmente como arquivo de análise o banco de sentenças do Tribunal de Justiça em diferentes estados 

e possivelmente a consulta de autos dos processos contendo a descrição de situações em que há acusação 

do crime de calúnia, injúria e difamação registradas a partir da denúncia (MODESTO, 2018) como 

recurso discursivo de registro do conflito baseado no relato do acontecimento injurioso submetido à 

ordem jurídica de avaliação. Os registros e os relatos dos casos descrevem situações diversas envolvendo 

relações virtuais, comentários e postagens em redes sociais e em aplicativos de conversa e situações 

materiais de convivência, situações institucionais e corriqueiras em que as relações são marcadas por um 

caso de sentimento de desvalorização e ataque à honra através de um efeito de sentido produzido pelo 

insulto como violência verbal. A análise do funcionamento do sentido nos quadros das orientações que 

traçamos para o trabalho envolvem as questões enunciativas e discursivas da relação entre os locutores, 

as relações de representação de lugares de dizer (locutores, sujeitos), a descrição semântica das palavras 

em jogo e o procedimento de paráfrases como método de exposição das relações de sentido realizadas 

no insulto. Uma das questões preliminares que se colocam a partir da abordagem da Semântica do 

Acontecimento é o agenciamento e autorização do lugar de locutor que insulta, o insulto analisado a 

partir das Cenas Enunciativas (GUIMARÃES, 2002) expõe o lugar de locutor-x que autoriza e agencia 

o Locutor a falar, desmascara o Locutor de sua posição almejada e representada como indivíduo 

autônomo e responsável pelo dizer, ao dizer “puta”, “bicha”, “macaco”, “vadia”, palavras registradas no 

arquivo analisado como insultuosas a partir de ataques de gênero e de raça, por exemplo, digo não me 

representar nesse mesmo modo de habitar o simbólico, ou, projeto ao outro categorias pretendidas ao 

ataque e a representação desfavorecida em um conflito que se dá na distribuição simbólica da 

representação dos interlocutores, o Locutor se representa na posição de locutor-x que não se designa 

pelos vocativos enunciados, se representa distinto do outro. Nossa abordagem investiga o funcionamento 

semântico-discursivo do insulto no efeito de sentido produzido por ele na leitura da determinação 

semântica das palavras e em seus limites enunciativos da representação dos lugares de fala dos sujeitos 

relacionados a partir do simbólico e do funcionamento ideológico. 

Palavras Chave: Insulto. Ofensa. Injúria. Polidez. Semântica. Análise de discurso.  
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RESUMO: A gramatização massiva dos vernáculos europeus a partir do Renascimento é uma realidade 

incontornável que define a paisagem atual das políticas linguísticas ao redor do mundo. A instrumentação 

da língua Apurinã na Amazônia, vinculada a este horizonte, configura seu próprio conjunto de práticas 

historicamente situadas. O estabelecimento de um marco inicial para a história dos conhecimentos sobre 

esta língua sustenta-se por eventos linguísticos que se processam desde a segunda metade do século XIX. 

Desse período, os relatos de Chandless (1866; 1867), resultados de uma expedição financiada pelo 

Governo Imperial do Brasil, apresentam uma série de vocábulos transcritos da oralidade já etiquetados 
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em uma perspectiva metalinguística. A seleção e interpretação de vocábulos em Apurinã por este 

geógrafo é um marco que ajuda a recompor as origens de certas reflexões no quadro do processo da 

gramatização de línguas indígenas no Brasil. Processo este que instaura um espaço de produção de 

saberes metalinguísticos pelo qual se articula, atualmente, o próprio discurso da revitalização de línguas 

consideradas minorizadas e/ou ameaçadas de extinção. Nesse espaço, faz-se necessário observar o 

significado de uma discursividade própria à Geografia na constituição dos saberes relativos ao Apurinã 

no horizonte histórico da instrumentação das línguas indígenas. Faz-se necessário recuperar fatos 

linguísticos que permitam estabelecer além de uma cronologia, o modo como determinadas 

representações e explicações se criam, se transformam ou desaparecem ao longo do tempo. Trata-se da 

necessidade de estabelecer uma cronologia para o processo de redução das aptidões comunicacionais dos 

Apurinã a um formato autonomizado de língua na base de listas de palavras, dicionários e gramáticas 

conforme condições históricas específicas. Inscrito na articulação entre História das Ideias Linguística 

(HIL) e Análise de Discurso (AD), o presente trabalho visa à análise das representações e explicações 

linguísticas presentes nas descrições de Chandless (1866; 1867) sobre a geografia e os povos do Rio 

Purus. Pretende-se, por meio desta análise, indicar o lugar deste geógrafo no horizonte da gramatização 

de línguas indígenas como uma das referências iniciais no processo de construção do Apurinã enquanto 

língua pensada. Para a consecução desde gesto de leitura, configurou-se um corpus específico a partir do 

arquivo textual do século XIX: (i) Ascent of the River Purûs e (ii) Notes on the River Aquiry, the principal 

affluent of the River Purûs. Ambos publicados no Journal of the Royal Geographical Society of London. 

A seleção destes documentos deu-se na base do mecanismo de citação patente em trabalhos dos séculos 

XX e XXI que retroagem às descrições de Chandless, sem observar, contudo, o modo de constituição de 

suas reflexões metalinguísticas. Operacionalizou-se, consequentemente, o tratamento discursivo das 

reflexões desde expedicionário, observando-se como elas se significavam em relação às ideias 

linguísticas correntes. As noções de gramatização (cf. AUROUX, 1992) e de horizonte de retrospecção 

(cf. AUROUX, 1995) nortearam a construção dos argumentos sobre o lugar de referencial de Chandless 

na redução gramatical do Apurinã a partir da memória implicada na apresentação de fatos linguísticos, 

sendo mobilizados para tal explicitação histórica construtos da AD para sustentar o percurso de análise. 

Consolida-se, com o resultado da análise, a percepção de que a metalinguagem nos relatos de Chandless 

emerge sob a base de uma heterogeneidade constitutiva (cf. AUTHIER-REVUZ, 1982) na qual a noção 

de língua aparece como um dos traços étnicos que orienta a delimitação das diferentes culturas ao longo 

do Rio Purus. Ou seja, uma noção atravessada por um sentido pré-construído (cf. PÊCHEUX; HENRY, 

1975) que funciona não apenas na identificação e contagem dos povos aí residentes, mas que se relaciona 

frontalmente à percepção inicial das aptidões comunicacionais de grupos indígenas culturalmente 

diferenciados. Processo de reconstrução do horizonte de retrospecção do Apurinã nada factual, pois tal 

pré-construído já se encontra naturalizado como evidência para o sujeito cartográfico que não cita 

quaisquer fontes. Um estágio inicial de reflexão metalinguística que caracterizado pela determinação 

linguística do sintagma nominal the language (língua/linguagem) pelo termo Hypuriná, em oposição a 

uma determinação exclusivamente discursiva, define uma primeira imagem de unidade linguística 

subsidiada por itens lexicais postos em correspondência n-língue.  

Palavras-chave: Gramatização. Horizonte de Retrospecção. Língua Apurinã.  
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RESUMO: Os estudos sociolinguísticos já realizados sobre a variação e a direção da mudança linguística 

defendem que esta se dá por movimentos semelhantes a ondas (SCHMIDT, 1871, apud LABOV, 2007). 

Nesse sentido, o “modelo de ondas” proposto por Schmidt foi verificado empiricamente por outros 

trabalhos (MILROY, 1985; ECKERT, 1980) que argumentam que as “ondas” de mudança linguística se 

dão de maneira regular no tempo e espaço (MILROY, 1985, p. 340). Desse modo, o espalhamento de 

certa variante se daria por proximidade geográfica, ou seja, uma cidade, por exemplo, que está mais perto 

da cidade de São Paulo tenderia a apresentar variantes mais semelhantes às da capital, em comparação a 

uma cidade mais distante. Em contrapartida, outros modelos também de base empírica foram propostos 

para a difusão da mudança linguística. Chambers & Trudgill (1998) sugerem que o estudo de certas 

comunidades indica que a mudança linguística pode se difundir de modo descontínuo, ou seja, “as 

inovações saltam de um lugar, geralmente uma cidade grande (city), para outro lugar, outra cidade grande 

ou média e depois se movem para localidades entre elas, como cidades menores e vilas” (CHAMBERS 

& TRUDGILL, 1998, p. 166). Assim, em seus estudos, os autores propõem o “modelo gravitacional” 

(gravity model), assumindo que a mudança linguística se dá de um centro urbano para outro e buscam 

medir o grau de influência de um grande centro urbano sobre outro(s). Para isso, levam em conta o 

número de habitantes, a distância entre uma cidade e outra, além de um índice de similaridade linguística 

para determinar a tal influência (p. 179). Ao longo da discussão, os autores reconhecem insuficiências 

no modelo, na medida em que podem existir outros fatores influenciadores na difusão da mudança (p. 

185). Diante disso, nota-se que os modelos propostos até então não explicariam todos os processos de 

difusão e mudança linguística. Ao voltar a atenção às cidades do interior de São Paulo, pode-se notar 

que certas mudanças linguísticas possivelmente têm se dado de maneira diferente da proposta pelos 

modelos clássicos, uma vez que certas comunidades próximas da capital, como Jundiaí, parecem 

apresentar características dialetais mais diferentes do que comunidades relativamente mais distantes, 

como Campinas. Assim, esse trabalho tem como objetivo problematizar a visão mais tradicional acerca 

da difusão do processo de mudança, além de contribuir para o mapeamento linguístico do português 

paulista. Para o estudo se analisam duas variáveis sociolinguísticas na fala de moradores de Jundiaí e em 

Campinas, em comparação com padrões sociolinguísticos da capital: (i) palatalização de oclusivas 

dentais (/t/ e /d/) antes de [i] (‘dia’, ‘gente’) e (ii) ditongação de /e/ nasal (‘fazenda’, ‘elemento’). A 

variável (i) foi escolhida já que esta ainda pode ser uma variável que diferencia dialetos do interior e o 

dialeto da capital (Pagotto, 2016). Já a variável (ii) é apontada por Oushiro (2015) como um traço de 

diferenciação dos paulistanos, mas a partir da análise inicial de algumas entrevistas realizadas em 

Campinas foi possível notar que há variação na realização de /e/ nasal como ditongo ou monotongo nessa 

cidade.  A pesquisa consiste na construção de dois corpora de amostras de fala semiespontânea, obtidas 

por meio de entrevistas sociolinguísticas com participantes que sejam naturais dessas cidades do interior, 

estratificados de acordo com sexo/gênero (feminino, masculino); faixa etária (20-34 anos, 35-59 anos, 

60 ou mais); e nível de escolaridade (até ensino médio, superior). Além disso, também se analisam 

entrevistas sociolinguísticas com falantes paulistanos (Projeto SP2010; MENDES & OUSHIRO, 2012). 

A análise dos dados será feita na plataforma R (R Core Team 2018) com base em modelos de regressão 

logística de efeitos mistos (LEVSHINA, 2015), em que se observam quais correlações existem entre as 
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realizações de uma ou outra variante e as demais variáveis previsoras. A análise buscará traçar 

comparações entre os padrões linguísticos observados nas duas cidades do interior e os da capital. 

 

Palavras-chave: Difusão da mudança linguística. Oclusivas dentais. /e/ nasal. Português paulista. 
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RESUMO: Neste trabalho, pretendemos estudar a categorização/referenciação na fala de secundaristas 

que ocuparam a escola “Carlos Gomes”, em Campinas, no ano de 2015, contra a reorganização escolar 

proposta pelo governador Geraldo Alckmin. Levantamos a hipótese de que a (re)categorização, inerente 

ao processo de referenciação, se constitui como um recurso argumentativo e estilístico na fala desses 

jovens protagonistas, construindo, linguisticamente, seus pontos de vista, centros de valores e marcas de 

identidade. Empregaremos conceitos pertencentes aos estudos sociolinguísticos, como encontrados em 

Gumperz (1982a, 1982b, 2013), Goffman (2013), Hanks (1996, 2008), Eckert (2012, 2008, 2005, 2001, 

2000), Bucholtz e Hall (2012), Freitag (2014, 2008) Freitag et al (2008) e conceitos pertencentes aos 

estudos textuais-discursivos, como encontrados em Mondada & Dubois (2003), Apothéloz & Reichler-

Béguelin (1995), Koch (2008a, 2008b, 2009, 2012), Koch & Cunha-Lima (2012), Marcuschi (2007a, 

2007b, 2007c, 2008), Marcuschi & Koch (2006), Jubran (2006). Temos como metodologias o uso de: a) 

questionário sociocultural, que corresponde a questões escritas sobre o perfil social do entrevistado, 

como idade, sexo, raça/etnia, renda e classe social, adaptado de modelos como os propostos por 

Gonçalves (2003), Bentes (2009) e Mendes (2011); e b) entrevista sociolinguística (cf. LABOV, 2001, 

2008), que consiste num evento de fala induzido, registrado por videogravadores, cujo objetivo é o de 

extrair uma quantidade de informação estilística previsível. São coletados dados em duas situações 

específicas: i) interação entre entrevistador e participante e ii) interação entre participantes. O 

questionário de entrevista individual é adaptado de modelos como os propostos por Gonçalves (2003), 

Bentes (2009) e Mendes (2011) e o questionário de interação entre participantes é baseado nas propostas 

de Gonçalves (2003) e Roncarati (1996). A transcrição dos dados é feita de acordo com sistema de 

notação de corpus baseado em trabalhos como Projeto ALIP (Amostra Linguística do Interior Paulista) 

e convenções utilizadas pelo grupo de pesquisa Cognição, Interação e Significação (COGITES - 

IEL/UNICAMP) e pelo Projeto NURC (Norma Urbana Culta). Dado que o uso de (re)categorização, 

recurso estilístico a ser observado na produção de fala dos participantes, tende a ser mais frequente em 

textos argumentativos (cf. CARVALHO, 2005), os temas das perguntas da entrevista sociolinguística 

foram controlados de modo a induzir os informantes a produzirem uma maior quantidade de sequências 

argumentativas (cf. PASSEGI, 2010). Foram seguidas orientações para o controle do gênero 

textual/sequência discursiva na motivação da variação linguística tal como propõem Freitag et al. (2009) 

e Back et al. (2004). Algumas das perguntas que procuramos responder são: a) o que mais chama a 

atenção na linguagem desses jovens? b) quais são as regularidades informacionais e textuais nas 

entrevistas dos diferentes participantes?  e c) o que pode iconizar a fala desses jovens em termos de 

referenciação/categorização? A partir de tudo isso, temos como objetivo geral mostrar como a 

(re)categorização se constitui como um elemento de registro e estilo na fala de estudantes secundaristas 

e também comprovar a importância desse fenômeno como marca de identidade e centro de valor desses 

atores sociais, construindo sua realidade sócio-cultural. Dentre os objetivos específicos destacamos: i) 
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identificar, na fala dos estudantes, termos que (re)categorizam seu mundo social, a si mesmos e aos 

outros; ii) descrever e analisar regularidades informacionais nas diferentes entrevistas; iii) descrever e 

analisar regularidades textuais nas diferentes falas; iv) descrever e analisar regularidades nas 

categorizações entre os informantes; v) descrever e analisar as relações entre categorização e 

tópico/sequências discursivas; vi) descrever e analisar as funções textuais-discursivas no uso da 

categorização nessas entrevistas; vii) analisar a influência de aspectos socioculturais dos informantes 

(origem, etnia, sexo, formação familiar e escolar, práticas de letramento etc.) na formação de seus centros 

de valores e na construção de suas posições e pontos de vista. 

 

Palavras-Chave: Categorização. Referenciação. Ocupação. Comunidade de prática. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo investigar quais são as adaptações feitas em uma 

história em quadrinhos durante a migração do suporte, do computador para o papel. Como objetivo 

específico, tentaremos compreender de que forma a migração de uma webcomic para o papel altera a  

formação de sentido da história para o leitor. Para isso, considera-se o conceito de suporte como 

“superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto” (MARCUSCHI, 2003). A 

realização deste trabalho tem como objeto de análise a obra “Bear – Volume 1”, da autora Bianca 

Pinheiro, vencedora do Troféu HQMix 2015 na categoria “Novo Talento – Roteirista”, lançada 

originalmente como Prólogo e Capítulo 1 da obra “BEAR – uma webcomic por Bianca Pinheiro” e depois 

publicada também em formato livro. A obra narra a história de uma garota chamada Raven que procura 

os pais, perdidos, com a ajuda do urso falante Dimas. A menina tem o poder de dar vida a todos os 

desenhos que faz durante a história, que na webcomics são mostrados ao leitor na forma de gifs. Durante 

as aventuras, eles encontram cidades fantasiosas, com moradores mágicos, outros animais falantes, e 

precisam solucionar charadas e fugir de apuros com o uso dos poderes da protagonista. A escolha se deu 

por considerar que a obra exemplifica o fenômeno de migração dos quadrinhos do meio digital, com 

mais recursos visuais e interativos, para o papel. Na webcomic, cada página do site comporta apenas uma 

página de história, existem gifs, uso de hipertexto, sessão de comentários dos leitores, um comentário da 

autora ao final de cada página, local para propaganda de produtos, assim como espaço para postagem de 

artes que não fazer parte da história linear de Bear. No suporte papel, que possui menos recursos 

tecnológicos, não existe espaço para propagandas durante a história e os quadros que originalmente 

traziam um gif mostram uma imagem estática, no mesmo formato da vinheta da webcomic. Para realizar 

a análise, serão escolhidas as páginas do site que possuem gifs e comparadas com as páginas em papel 

equivalentes da publicação física da editora Nemo. Para tanto, serão usados como base teórica a 

Linguística Textual de Koch (2016, 2017) e Marcuschi (2003, 2008), que tomam como objeto de estudo 

o texto e o suporte, que segundo Bonini (2011) é o componente material da mídia, bem como as teorias 

de Franco (2011) sobre HQtrônicas, Cagnin (1975), Barbieri (1991) e Ramos (2009), por apresentarem 

trabalhos que consideram que as histórias em quadrinhos possuem uma linguagem autônoma. Para que 

seja feita a comparação de forma apropriada, este estudo fará uma análise crítica sobre a parte textual 

verbal e a não verbal da obra. Consideramos como resultado parcial até o momento que a obra traz uma 

mudança de linguagem significativa durante a migração de suporte. Na webcomic, cada vinheta com gif 

passa uma informação para o leitor que muda caso a vinheta seja estática. “É preciso recordar que muito 

comumente as imagens em quadrinhos não são em absoluto instantâneas, e que não se representa um 

instante, mas a duração completa da ação” (BARBIERI, 2017). Portanto, em imagens com gifs, quando 
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se compara a mesma vinheta no papel, há uma mudança na cena. Com a imagem animada, também há 

menor grau de inferência do leitor se comparada à cena no papel, já que é mostrada parte do movimento, 

ou de uma iluminação piscante, não requerendo do leitor que se imagine a ação, já que ele pode visualizá-

la por completo. Por exemplo, nas cenas em que a protagonista dá vida aos desenhos, na webcomic é 

possível perceber que há o uso do poder por conta das animações. Já no papel, o leitor não vê a diferença 

nos desenhos, percebendo apenas pela explicação nos balões de fala que há uma mudança. 

 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Webcomics. Suporte. 
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RESUMO: A polêmica em torno do primeiro Código Civil brasileiro tem início no Governo de Campos 

Sales (1898-1902) quando o projeto do Código começa a ser escrito pelo jurista Clóvis Beviláqua e tem 

como estopim a publicação de um parecer de cunho linguístico escrito pelo então senador da República, 

Rui Barbosa, no qual ele altera todos os 1.832 artigos que compunham o projeto do Código aprovado 

pela Câmara dos deputados, deixando de lado qualquer observação de caráter jurídico e desencadeando 

uma longa discussão acerca do funcionamento da língua (cf. PAGOTTO, 2011). Do ponto de vista 

linguístico, os textos envolvidos na polêmica abordam diferentes áreas do funcionamento da linguagem: 

do textual ao ortográfico, passando por aspectos semânticos e lexicais (cf. PAGOTTO, 2011, p. 114). 

Um tópico muito recorrente nos textos da polêmica e que foi muito pouco estudado são os vícios de 

linguagem relacionados à pronúncia. As discussões que envolvem essa polêmica nos mostram a 

preocupação da época em eliminar o que era considerado feio e desagradável em termos linguísticos, 

como os ecos, principalmente os terminados em ão, e cacófatos. Tendo em vista isso, o objetivo desse 

trabalho é analisar o lugar da cacofonia no processo de normatização do português do Brasil, a partir dos 

textos dessa polêmica. Assim, pretende-se investigar os argumentos históricos do período para entender 

se existia alguma relação entre o destaque dado aos vícios de linguagem na polêmica e aspectos de ordem 

social e política e investigar o funcionamento das argumentações utilizadas na polêmica em torno do 

Código Civil sobre os vícios de linguagem relacionados à pronúncia. Deste modo, tem-se como 

metodologia de pesquisa, a análise de gramáticas da Língua Portuguesa de diferentes períodos históricos 

que mencionem esses vícios de linguagem, para que possamos entender como esses vícios eram tratados 

nesse período, uma pesquisa bibliográfica para investigar aspectos relevantes no que diz respeito ao 

processo de normatização da língua portuguesa. Na tentativa de entender os argumentos usados na época 

para justificar a importância de uma escrita sem esses vícios que formam sons desagradáveis, foram lidos 

importantes livros que retratam o período estudado, final do século XIX e início do século XX, na 

tentativa de entender o lugar da língua no processo civilizador que se manifesta nesse período. Os livros 

abordam aspectos como as reformas urbanas no Rio de Janeiro, que prestigiavam a ideia de progresso.  

Alguns autores, como Azevedo (2016) acreditam que um dos ideais máximos desta reforma foi a ideia 

de civilização. Como destaca Sevcenko (1998), no final do século XIX e início do século XX, o Rio de 

Janeiro exerce o papel de “metrópole-modelo”, passando a determinar “(...) os sistemas de valores, o 

modo de vida, a sensibilidade, o estado de espírito e as disposições pulsionais que articulam a 

modernidade como uma experiência existencial e íntima” (p. 522). Assim, segundo o autor, a cidade 

passa por um processo de reforma urbana que teve como o maior símbolo a avenida central da cidade. 

Com relação a esse processo de regeneração e às ideias modernas que estavam a todo vapor nesta época, 

destaca-se a questão da higiene e da limpeza. Segundo Benchimol (1953), houve uma “(...) 
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transformação da cidade ‘colonial’, pestilenta, suja, antiestética numa metrópole civilizada e regenerada” 

(p. 18). Ainda segundo o autor, em meados do século XIX houve a criação de uma “Junta Central de 

Higiene Pública”, com o propósito de se concretizar medidas cabíveis à conservação da saúde pública. 

Ademais, a defesa sanitária do Rio de Janeiro organizou uma “comissão de engenheiros”, para 

encarregar-se de melhorias urbanas imprescindível ao saneamento da cidade. Os chamados cortiços, 

habitações coletivas, foram alvo de muitas críticas, no que concerne às questões higiênicas, pois, muitas 

dessas habitações, não possuíam condições mínimas de limpeza: eram “(...) pequenas, úmidas 

desprovidas de ar e luz” (BENCHIMOL, 1953, p. 117). Deste modo, tendo em vista a forte ligação entre 

o contexto histórico e os usos linguísticos nos séculos XIX e XX, acreditamos que a inquietude em 

excluir os vícios de linguagem na polêmica em torno do primeiro Código Civil, ou seja, esse processo 

de higienização da língua para torná-la pura, limpa e mais elegante, faz parte do processo civilizatório 

bastante evidente nesse período.   

Palavras-chave: Código Civil. Processo Civilizatório. Higienização da língua.  
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RESUMO: Após mais de cento e trinta anos desde que Adolpho Coelho afirmou que o Português 

Brasileiro (PB) compartilhava certas características com dialetos crioulos, o debate sobre a origem e 

formação da língua falada no Brasil continua vivo, configurando-se como uma das mais longas e 

profícuas discussões da Linguística brasileira. Varejão (2009) buscou sintetizar a trajetória dos estudos 

em torno da diferenciação do PB em relação ao Português Europeu (PE) a partir de dois diferentes 

recortes discursivos: i) discurso impressionista: cujas formulações se estabeleceram sob a polarização 

entre os puristas e os nacionalistas linguísticos, exemplificada através da polêmica entre Pinheiro Chagas 

e José de Alencar; e ii) discurso científico: que estaria isento de paixões normativistas, levando adiante 

pesquisas que visavam refutar ou confirmar hipóteses sobre a estrutura do PB com base na interpretação 

de evidências controladas por uma metodologia rigorosa. Assim, se inicialmente a discussão tinha como 

motivação uma questão identitária – trazendo a independência brasileira em relação a Portugal para o 

âmbito da língua –, com o desenvolvimento da linguística brasileira, o assunto vai tomando ares cada 

vez mais técnicos, através da difusão das nossas pesquisas linguísticas. Mendonça (1935), refletindo 

sobre as particularidades do PB em comparação ao PE, atentou para o fato de que “uma língua que se 

desenvolve em dois territórios separados, frequentemente, se desdobra”. De fato, as análises 

comparativas entre o PB e o PE, a partir de coletas de dados de uma e outra língua, desempenharam um 

importante papel nesse debate. Foi justamente nesse sentido que vários estudiosos observaram os 

brasileirismos – como eram conhecidas inicialmente as particularidades do PB em relação ao PE (NOLL, 

2008) – em diferentes níveis linguísticos: fonética/fonologia, morfossintaxe, léxico e ortografia (cf. 

MATTOS E SILVA, 2004; NOLL, 2008). A princípio, o foco dessas pesquisas recaiu sobre os 

“brasileirismos” no nível lexical – incluindo aqui também a influência das línguas ameríndias e africanas 

na língua portuguesa através dos empréstimos lexicais. Com a implementação das pesquisas linguísticas 

no país, a questão o contato linguístico do PE com as outras línguas presentes no período de colonização 

dessa parte do Novo Mundo foi (e ainda é) constantemente retomado e apontado como o fator 

condicionante principal da diferenciação entre as línguas faladas aqui e no território luso. É precisamente 

sobre o contato linguístico que vai se apoiar a hipótese crioulística, segundo a qual o PB não só (como 

afirmou Coelho) compartilha características com as línguas crioulas, mas também faria parte desse 

conjunto linguístico. Epistemologicamente, as teses nesse debate poderiam ser agrupadas em dois polos: 

a) hipóteses internalistas: as mudanças linguísticas atuantes na formação do PB ocorreram por já estarem 
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condicionadas (ou contidas) na/pela própria estrutura da língua; b) hipóteses externalistas: a configuração 

do PB se deu a partir de influências externas – i.e., fatores sociais e demográficos (BASSO & 

GONÇAVES, 2014). Sendo uma hipótese externalista, a tese crioulística para a origem e formação do 

PB enfrentou um relativo enfraquecimento em função tanto das evidências empíricas dos dados 

linguísticos e históricos quanto da própria confusão dentro da Crioulística relacionada a um dos seus 

conceitos-chave, a saber:  o conceito de língua crioula, sobre o qual não há ainda uma definição razoável 

e consensual. Em Lucchesi, Baxter e Ribeiro (2009), há aparentemente, o abandono do rótulo de “língua 

crioula” para o PB – sem, contudo, deixar de lado o processo de crioulização, essencial no 

conceito/modelo de transmissão linguística irregular. Já as hipóteses internalistas, encontram como 

principais representantes as hipóteses conservadoras de Serafim da Silva Neto (1950) e de Naro e Scherre 

(2007), segundo as quais os fenômenos atestados como evidências de um processo de crioulização da 

língua portuguesa falada no Brasil estariam presentes, por exemplo, já em dialetos portugueses do 

período  arcaico. O estado atual desse debate secular opõe principalmente os estudos de Lucchesi, Baxter 

e Ribeiro (2009) com os de Naro e Scherre (2007). Dito isto, este projeto de pesquisa objetiva: i) 

demonstar que os fenômenos linguísticos tidos como evidências e contra-evidências pelos dois tipos de 

hipóteses ao longo do debate sobre a origem e formação do PB são, não raro, os mesmos; ii) que há uma 

aposta especial nos dados constantes no fenômeno de redução na estrutura de concordância nominal e 

verbal (tido, nos estudos da crioulística, como uma das fortes evidências do estatuto crioulo de uma 

língua) do PB; iii) que há uma forte dependência dos dados históricos relacionados à formação social e 

econômica do  Brasil; iv) que outras fontes de pesquisas históricas no Brasil, clássicas e recentes, 

permitem interpretações diversas sobre o processo de formação e desenvolvimento do país, permitindo 

também novas interpretações dos dados linguísticos do PB; e v) que estas pesquisas históricas são 

fundamentais para compreender o processo de dialetação do PB, e que certas hipóteses teleológicas, 

como a contida em Lucchesi, Baxter e Ribeiro (2009),  fazem-se , assim, desaconselháveis, insatisfatórias 

e incompletas. 

 

Palavras-chave: Linguística Histórica. Crioulística. Origem e formação do PB.  

__________________________________________________________________________________ 

 

O dialeto caipira em Itatiba: variação e mudança de alguns processos fonológicos 

no município 
 

Luna Sartoratto Plaza35 

Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Emilio Gozze Pagotto 

Forma e Funcionamento das Línguas Naturais  

Sociolinguística/Dialetologia 

 

RESUMO: Os objetivos desta pesquisa são analisar alguns fenômenos linguísticos no município de 

Itatiba, localizado no interior de São Paulo, a partir da perspectiva teórica da Variação e Mudança de 

Labov, e observar possíveis relações entre o processo de variação e mudança desses fenômenos e as 

transformações econômicas e históricas dos últimos seis anos no município. As variáveis dependentes 

observadas são a palatalização das oclusivas dentais diante de /i/, a realização dos róticos em primeira e 

segunda posição de ataque silábico, a vocalização da consoante lateral palatal /lʲ/ e a realização da 

retroflexa [ɻ] em coda silábica no lugar de [w]. Trata-se de uma proposta de pesquisa sociolinguística 

que parte da hipótese de que as variáveis fonológicas analisadas não estão apenas em variação, mas estão 

em processos de mudança, sendo as variantes mais conservadoras (as oclusivas dentais, a consoante 

retroflexa em segunda posição de ataque, a consoante vibrante múltipla em  primeira posição de ataque, 

a consoante lateral palatal /lʲ/ vocalizada e a consoante retroflexa em coda silábica no lugar de [w]) mais 

predominantes na camada social mais baixa, na zona rural e nas faixas etárias mais elevadas. As variantes 

mais conservadores coincidem com o grupo de variáveis que Amaral (1920) elencou para determinar o 

dialeto caipira do interior de São Paulo, mais tarde confirmadas e reformuladas por Rodrigues (1972) e 
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Castro (2006). Isso leva a outra hipótese da pesquisa: a confirmação da previsão de Amaral (1920) de 

que o dialeto caipira iria desaparecer, já que as variantes desse dialeto tendem a aparecer mais na fala de 

pessoas de idade mais avançada e estão diminuindo na fala dos jovens em Itatiba. Um dos principais 

pressupostos teóricos de Labov (1972) para a construção das duas hipóteses da pesquisa é a correlação 

entre variação e mudança e a relevância de determinadas variáveis independentes num processo de 

variação, como idade, grupo socioeconômico e sexo do falante. Segundo o autor, uma variação observada 

sincronicamente em um determinado ponto da estrutura da gramática de uma comunidade de fala pode 

refletir um processo de mudança em curso na língua, no plano diacrônico, sendo assim é possível 

identificar a fala de antigamente a partir da fala de pessoas mais velhas. O aparato metodológico adotado 

foi o modelo clássico da sociolinguística, também inaugurado por Labov (1972), foram feitas entrevistas 

gravadas em áudio com 24 informantes da zona urbana e mais 6 informantes da zona rural (resultando 

um total de 30 informantes), seguindo um roteiro prévio com perguntas que conduzissem a uma narrativa 

pessoal dos participantes. Apoiou-se também no modelo de Milroy (2007), conhecido como “amigo do 

amigo”, para compor a amostra de entrevistados, pois ela não é totalmente aleatória, a maioria dos 

entrevistados foram recrutados a partir da rede de contatos do pesquisador. As variáveis independentes 

sociais são sexo, faixa etária e grupo socioeconômico. As entrevistas foram feitas com pessoas de três 

faixas etárias distintas: pessoas entre 20 e 40 anos; pessoas entre 40 a 65 anos e pessoas entre 65 a 90 

anos. Para traçar o perfil socioeconômico dos informantes, foi feito um questionário com perguntas em 

relação à idade, escolaridade, ocupação, quantidade de pessoas na família, ascendência e tudo isso foi 

analisado juntamente com o bairro em que reside o participante. Todos os entrevistados são 

obrigatoriamente oriundos de Itatiba e moram no município atualmente, com exceção de dois 

entrevistados que nasceram em outras cidades, mas foram para Itatiba antes de completar um ano de 

idade. Além da coleta de dados, há mais duas etapas que compõem o aparato metodológico: a 

contabilização das variáveis (feita manualmente no editor de planilhas Microsoft Excel) para 

posteriormente serem testadas estatisticamente no software R (modelos de regressão logística, 

construção de tabelas e gráficos, etc.). Atualmente as variáveis ainda estão sendo contabilizadas, portanto 

não há resultados quantitativos ainda, mas pôde-se constatar até agora para uma possível confirmação 

das duas hipóteses, pois os jovens palatalizaram mais que os mais velhos; a vibrante múltipla em primeira 

posição de ataque não apareceu na faixa etária menor (pessoas entre 20 e 40 anos); os participantes que 

vivem na zona rural palatalizaram menos que os informantes da zona urbana. A justificativa dessa 

pesquisa reside na importância de verificar se o dialeto caipira está de fato desaparecendo no interior de 

São Paulo, com recorte para Itatiba, e o quanto isso se relaciona com o processo de urbanização na região. 

Palavras-chave: Sociolinguística. Dialeto caipira. Itatiba.  
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RESUMO: O presente trabalho parte do ambiente linguístico da cidade que é considerada a 3ª maior 

colônia espanhola no Brasil, Sorocaba. Tal condição deriva do intenso processo de imigração havido 

naquela cidade sobretudo na primeira metade do século XX, algo que tem, provavelmente, “ecoado” na 

cidade e que merece ser estudado e registrado, antes que se apaguem as possíveis marcas existentes no 

português local. Truzzi & Palma (2014) lembram que, apesar de alta a incidência de imigrantes espanhóis 

no estado de São Paulo, sua presença é qualificada por Klein (1994) e Cánovas (2009) como “invisível” 

e, apesar de trabalhos já realizados (Martínez, 1999), basicamente só se evoca a capital paulista. Assim, 
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gradualmente, ainda poderão encontrar-se vestígios daquela língua na memória e eventuais domínios de 

uso dos descendentes de espanhóis em Sorocaba? É o que parece informar algumas observações 

preliminares e informais que realizamos. Partindo, então, dessa observação preliminar de alguns casos, 

notamos a necessidade de identificar características linguísticas peculiares derivadas da imigração 

espanhola no interior paulista após possíveis repercussões tanto linguísticas como cultural-identitárias 

que podem ter sido geradas após contatos ao longo de mais de 60 anos. Sendo assim, levantada a hipótese 

de que houve um bilinguismo nas primeiras décadas do século XX que deixaram marcas do espanhol na 

fala atual dos sorocabanos, objetivamos: verificar se houve bilinguismo em Sorocaba em meados do 

século XX e analisar possíveis traços remanescentes na fala atual, bem como, caso se verifique o 

bilinguismo em Sorocaba, traçar seu percurso histórico para compreender os possíveis efeitos do contato 

na fala atual sorocabana. Metodologicamente, adotaremos como a pesquisa documental, juntamente com 

a história oral mediante relato das pessoas e possíveis transferências/misturas de códigos. Além disto, a 

coleta será feita nas casas das pessoas, em clubes ou igrejas seja por coleta de questionários e anotações 

avulsas ou por entrevista gravada em áudio. As faixas etárias serão, respectivamente, de 18-34 anos, 35-

59 e acima de 60 anos, distribuídos entre os sexos/gêneros masculino e feminino, computando um total 

de 42 indivíduos. A seleção dos participantes será por meio de amostragem semialeatória ou pelos 

contatos iniciais prévios ou mediante procura nos pontos estabelecidos, isto é, os bairros de maior 

incidência de imigração espanhola. Por fim, os instrumentos que utilizaremos incluem um questionário 

sociocultural contendo perguntas gerais sobre modos de aproximação e uso da língua espanhola, além 

de uma entrevista estruturada de modo a desvendar, mediante lembranças e vivências dos próprios 

informantes ou de seus ascendentes, um possível bilinguismo anterior ou usos remanescentes da língua 

espanhola seja por meio de empréstimos, transferências ou misturas de código, além dos contextos de 

uso ou aspectos culturais dos imigrantes; por fim, haverá um questionário linguístico que, a partir dos 

moldes da geolingüística, trabalhará com usos já catalogados de vocábulos ou expressões em língua 

espanhola para, por um lado, mediante leitura de palavras, verificar similaridades com usos fonéticos 

semelhantes ao espanhol, e, posteriormente, por outro, avaliar o conhecimento ou consciência dos 

falantes de usos da língua espanhola, através da memória linguística (perguntas que possam evocar 

espontaneamente a língua espanhola), seja por meio da definição ou conhecimento de uma expressão em 

língua espanhola ou mediante critério de escolha de alguma palavra em espanhol dentre 3 expostas que 

signifique a que estaremos enunciando em português. Cabe dizer que já catalogamos cerca de 20 palavras 

ou expressões em espanhol mediante observação preliminar.  Para tanto, tomamos como base até o 

momento da pesquisa os estudos de Oliveira (2002) e Buades (2008) em relação à história da Espanha e 

de Sorocaba, bem como de estudos sobre contato espanhol-português no Brasil ao longo da história assim 

como sobre contatos de modo geral em nosso país (AMARAL, 1981; ALTEHHOFEN & MARGOTTI, 

2011), bem como discussões sobre bilinguismo, code-switching, domínios de uso linguístico, questões 

de etnografia linguística e princípios da sociolinguística interacional (THOMASON & KAUFMAN, 

1991; FISHMAN, 1991; GUMPERZ, 2002) e, de maneira complementar, recorreremos a princípios da 

Análise do Discurso de base francesa a fim de verificar questões ideológicas e de identidade nas escolhas, 

usos e manifestações linguísticas seja dos descendentes de espanhóis na fala e por escrito seja nas 

expressões em obras jornalísticas ou acadêmicas tratando dos espanhóis que imigraram em Sorocaba. 

Esperamos, com este trabalho, gerar espaço de reconhecimento de variedades sociolinguísticas e 

historicidade de descendentes de espanhóis na região de Sorocaba, promovendo pesquisas que ainda não 

reconheceram o papel dos espanhóis no Brasil ou dando subsídios a pesquisas sobre linguagem inclusive 

de outras áreas.  
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RESUMO: Nos últimos anos, o número de crianças diagnosticadas como portadoras de patologias 

relacionadas as suas dificuldades de aprendizagem vem aumentando consideravelmente (COUDRY, 

2007; BORDIN, 2010). Os diagnósticos agem como “dispositivos” (AGAMBEM, 2010, a partir da 

leitura de FOUCAULT, 1969) para esses sujeitos, com discursos que ditam quais serão os estreitos 

caminhos a serem trilhados por eles, fazendo-os viverem desesperançosos, à sombra de seus 

diagnósticos, pois pressupõem a ideia de um sujeito padrão com o qual todos são comparados, sendo 

rotulados como “anormais” aqueles que se distanciarem desse padrão (COUDRY e FREIRE, 2010). Essa 

visão de sujeito faz com que questões importantes e que poderiam ter influenciado as dificuldades 

escolares do sujeito diagnosticado – como sua história e vivência (ou não) com a escrita, as relações com 

a família, o interesse pelo modo como a escola conduz a alfabetização, o funcionamento cerebral durante 

os processos de aprendizagem – sejam deixadas de lado, focando-se apenas nos sintomas – que de fato 

são dados indicativos do processo – que determinam o quadro patológico em que se enquadra. 

Considerando esse cenário, esta pesquisa teve como objetivo realizar o acompanhamento longitudinal 

de uma criança de 11 anos, a qual recebeu os diagnósticos de Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) e de Deficiência Intelectual Leve, e que apresenta dificuldades de aprendizagem 

de leitura e escrita, além de analisar os dados gerados nesses encontros. O acompanhamento seguiu os 

pressupostos teórico-metodológicos da Neurolinguística Discursiva (ND), que considera a linguagem, o 

cérebro/mente e o indivíduo como construtos humanos historicamente constituídos (COUDRY, 1986, p. 

80), ocorreu semanalmente, com duração de até uma hora por encontro, no período de um ano, no qual 

buscou-se compreender o processo de aquisição de leitura e escrita da criança e propor atividades que a 

interessassem e a fizessem entrar no mundo da leitura e da escrita (alguns exemplos de atividades 

realizadas são: a escrita de uma lista de convidados para sua festa de aniversário, que estava próxima; a 

leitura de mensagem recebida via aplicativo WhatsApp; pesquisa na internet sobre “Saci”, a pedido da 

criança, após contar sobre uma atividade realizada na escola). Os dados serão analisados a partir do 

conceito de “dado-achado” (COUDRY, 1996), que convoca a teorização desenvolvida pela ND – a qual 

se serve de vários autores para sua composição, salientando-se alguns que movimentam nossa análise: 

Luria (1977), Vygotsky (1926; 1934), Freud (1891), Benveniste (1966), Franchi (1977), Coudry (1986; 

1988; 1991/1996; 2007; 2008; 2010; 2014; 2017) – para iluminar o processo em que ocorre o dado, sob 

determinadas condições de produção (COUDRY; FREIRE, 2010, p. 24). As atividades propostas 

visaram a estruturação da atenção dirigida ao discurso narrativo que, por sua vez, é dirigido ao outro, 

ambiente em que se dá a aquisição da leitura e da escrita e a possível superação de suas dificuldades 

escolares (dentre as atividades envolvendo a estruturação da atenção dirigida ao discurso narrativo, estão 

o desenvolvimento de uma narrativa, narrada pelo sujeito e escrita pela a investigadora, a partir da leitura 

feita pela criança das imagens de uma história em quadrinhos sem balões de fala; o desenho e a escrita 

do que havia feito no dia anterior; uma agenda semanal, a qual a criança deveria preencher com a ajuda 

de sua mãe, para apresentar à investigadora na semana seguinte e narrar o que fez naquele período). 

Assim, partindo do referencial teórico-metodológico da ND, esta pesquisa tem como base uma 

concepção de sujeito socioculturalmente constituído, levando em conta que a linguagem incorpora esse 

sujeito e os aspectos sociais relacionados à linguagem em funcionamento (COUDRY, 1986, p. 80). Tal 

visão de sujeito é constitutiva do olhar despatologizante que este projeto pretende reforçar. Ao 
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compreender o mito do sujeito padrão e os elementos que contribuem para a constituição de um sujeito 

histórico e real – sua história, seus mecanismos cerebrais e sua relação com a linguagem – pode-se 

compreender também o que faz com que algumas crianças tenham mais dificuldades em seus processos 

de aprendizagem – a história por trás do rótulo. Considerando que o recorte feito nesta pesquisa refere-

se, principalmente, àqueles que receberam o rótulo de portadores de TDAH (Transtorno do Déficit de 

Atenção com ou sem Hiperatividade), haverá um foco maior na investigação dos processos e mecanismos 

envolvidos no processo de aprendizagem e sua relação com a atenção.  

 

Palavras-chave: Patologização da aprendizagem. Atenção. Fala. Leitura. Escrita. 
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RESUMO: A Neurolinguística Discursiva (ND), desenvolvida no IEL/UNICAMP, se dedica ao estudo 

da relação entre cérebro, linguagem e sujeito. O interesse da ND pela alfabetização foi despertado pela 

verificação do excesso de diagnósticos de patologias do aprendizado, sobretudo a Dislexia. Partindo da 

teoria histórico-cultural, da articulação de autores da área – como Freud, Luria e Vygostky – e de uma 

metodologia qualitativa para o acompanhamento longitudinal de crianças que enfrentam dificuldades 

escolares com a leitura e com a escrita, a ND problematiza o processo no qual a alfabetização não é vista 

como atividade cultural complexa e o aprendizado é tomado apenas em perspectiva biológica. Nos 

acompanhamentos longitudinais, buscamos analisar e levantar as hipóteses (Abaurre, 1997) construídas 

pelas crianças no momento de escrever e não apenas olhar para o texto como produto final, 

contabilizando os erros e os acertos. As dificuldades normais do aprendizado da escrita (as chamadas 

trocas, omissões, adições) ou dificuldades resultantes de questões sociais, culturais ou afetivas têm sido 

interpretadas como sintomas, especialmente por profissionais da área clínica (psicopedagogos, 

fonoaudiólogos, médicos, etc.) que avaliam as crianças a través de testes padronizados de leitura e de 

escrita, nos quais não há lugar para a interlocução (Coudry, 1987) e que apresentam uma concepção de 

linguagem reduzida a codificar e decodificar. A este processo chamamos patologização de dificuldades 

normais: a avaliação clínica desconsidera questões linguísticas e culturais próprias do aprendizado. 

Articulando os conceitos de cérebro, sujeito e linguagem, a ND propõe seu contra-argumento à tendência 

hegemônica de patologizar dificuldades normais do aprendizado. Concebe que, para além da estrutura 

comum a todos, é preciso considerar que o funcionamento cerebral também é determinado pelo contexto 

social e cultural do sujeito: o cérebro é socio-histórico-cultural, constituído pelas relações do homem 

com a cultura, nas quais a linguagem tem papel fundamental. Segundo Vygotsky, a linguagem possibilita 

a transformação das funções psicológicas elementares em superiores – atenção voluntária, memória, 

planejamento, etc. Dessa forma, é a relação singular que o sujeito constrói com a linguagem em suas 

diversas práticas sociais que determina o desenvolvimento, ou seja, as práticas de letramento que 

vivencia. Para a ND, a linguagem não se reduz à comunicação, mas deve ser entendida como reguladora 

do desenvolvimento humano; é um trabalho a partir do qual o ser humano organiza e dá forma às suas 

experiências. Por conseguinte, o sujeito não é visto apenas sob uma perspectiva biológica; é produto 

cultural e social constituído da singularidade que caracteriza a forma com que lida com os diversos 

elementos da cultura, especialmente a leitura e a escrita. Pautados pela ND, os acompanhamentos de 

crianças realizados no IEL/UNICAMP indicam que as queixas de dificuldades costumam partir dos 

professores, que solicitam encaminhamento a um profissional da saúde. Este contexto é justificativa 

principal para a realização desta pesquisa: compreender o papel da formação de professores para a 

manutenção e/ou superação crítica da patologização. Tomando a contextualização feita por Hora (2009), 

a metodologia desta pesquisa consiste na realização de entrevistas semi-estruturadas com educadores, 
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além da análise de currículos dos cursos de pedagogia/licenciatura contemporâneos – tanto a formação 

inicial quanto a continuada - e projetos de leis que versam sobre a formação de professores. Objetiva-se 

compreender a reprodução desse olhar clínico, que se mostra um disparador do processo de avaliações 

por diversos profissionais da área clínica. Os resultados parciais das análises dos dados das entrevistas 

semi-estruturadas mostram que os professores do ensino privado recebem muitas informações de 

diferentes linhas teóricas sobre o processo de alfabetização e patologias do aprendizado através da mídia, 

dos cursos de formação continuada e dos profissionais da área clínica que acompanham seus alunos. Este 

excesso de informações gera dúvidas e confusões com relação a como realmente ensinar leitura e escrita 

para as crianças. Há relatos, também, de que a constante presença de reportagens e da temática das 

patologias da aprendizagem em programas de televisão, jornais e revistas também faz com que se sintam 

no dever de pelo menos encaminhar as crianças para uma avaliação, já que podem ter um sério problema 

cognitivo. No que toca aos projetos de lei e aos currículos de formação de professores, as análises parciais 

apontam para o fato de que toda a teorização no qual se assentam é a produzida pela área clínica: a 

racionalidade médica prevista nos manuais diagnósticos, especialmente o DSM V pauta todas as práticas 

pedagógicas e políticas sobre as dificuldades de leitura e escrita, sendo peça importante no processo de 

patologização. Por fim, apresentaremos como a avaliação das dificuldades escolares e os procedimentos 

diagnósticos ainda mantém suas raízes na medicina classificatória e na protoclínica (Foucault, 1977), 

afastando-se da teoria cultural e buscando sempre uma explicação biológica para dificuldades com a 

leitura e com a escrita, desconsiderando a alfabetização e o aprendizado como práticas culturais 

complexas e contribuindo para a patologização de dificuldades normais do aprendizado.  
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão sobre os conceitos espontâneos e 

científicos a partir de Vygotsky (1926), principal expoente da teoria histórico-cultural. Fundamentado 

na reflexão realizada pelo autor sobre o desenvolvimento dos conceitos na criança então considerados 

como um ato de generalização, e na relação que Vygotsky (1926) estabelece entre os conceitos e o 

desenvolvimento dos significados das palavras, será abordado neste trabalho a relação com as funções 

superiores, dentre elas a atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a 

discriminação. Tendo em vista que os conceitos não são aprendidos de maneira pronta, imediata, mas 

dependem de processos psicológicos extremamente complexos - inicialmente de origem biológica, mas 

que se especializam atrelados às vivencias do sujeito mediados pela linguagem - a discussão proposta 

neste trabalho tem fundamental importância para se refletir sobre a maneira como tais processos vem 

sendo orientados pela escola. Nessa direção, Vygotsky (1926) afirma ser infrutífero o trabalho do 

professor que prioriza a aprendizagem dos conceitos somente pela memorização, sem uma compreensão 

aprofundada, o que acarreta no fracasso do sujeito diante de uma tentativa sua de usar o que supostamente 

fora aprendido. Para Vygotsky (1926), a aprendizagem dos conceitos científicos está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento dos conceitos espontâneos, de maneira que a aprendizagem dos 

conceitos mais complexos depende dos conceitos anteriores, mas também de forma que os conceitos 

mais complexos promovem uma reorganização das aprendizagens anteriores. A discussão proposta neste 

trabalho é realizada no interior da tese de doutorado em andamento que 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 o pensamento, o raciocínio intelectual, a 
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linguagem interior (rascunho mental) e social e as funções psíquicas superiores. Considerando-se que as 

reflexões propostas na tese de doutorado em andamento acontecem fundamentalmente a partir da prática 

docente da pesquisadora na Educação Infantil (doravante EI), o estudo sobre os conceitos científicos – 

que ocorrem em idade escolar -  e sobretudo os espontâneos – que ocorrem no período da EI -, bem como 

sobre a sua relação com as funções superiores, é de grande relevância para se pensar a maneira como a 

aprendizagem vem acontecendo na escola. No Brasil, a EI caracteriza-se como a primeira etapa da 

Educação Básica e volta-se para crianças de 4 meses a 5 anos. De acordo com os documentos oficiais, a 

alfabetização não é objetivo na EI e deve acontecer a partir do primeiro ano da etapa subsequente – o 

Ensino Fundamental (doravante EF). O trabalho na EI norteia-se por brincadeiras, atividades e dinâmicas 

que priorizam a linguagem, o jogo simbólico e o desenvolvimento neuropsicomotor. Entretanto, o caráter 

lúdico, menos formal e sistemático dessas propostas não diminui a importância da EI em relação ao EF, 

ao contrário, os processos nela envolvidos, tais como os conceitos espontâneos, por exemplo, se 

constituem no alicerce para a continuidade do percurso escolar da criança. Contudo, diante do contexto 

em que a instituição escolar brasileira é assolada por sucessivos períodos marcados por políticas públicas 

que têm contribuído para o seu desprestígio e desqualificação, muitos profissionais, sem conhecimento 

suficiente sobre os processos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita - e marcados pela lógica 

medicalizante e patologizante presente na escola - bem como sobre os conceitos – espontâneos e 

científicos – e demais processos a eles inerentes, acabam associando as dificuldades apresentadas pelas 

crianças - mesmo nessa etapa inicial do processo de escolarização – equivocadamente à sintomas de 

patologias. 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 marcadamente histórico, revelado pela 

singularidade e pelas experiências do sujeito no contexto histórico-cultural que o interpela. Teórica e 

metodologicamente a análise se fundamenta na revisão da literatura dos autores que fundamentam a ND, 

sobretudo Vygotsky (1926), além de utilizar da metodologia do dado-achado (COUDRY, 1986) que 

relaciona teoria e dado a partir da interlocução entre sujeito e investigador no que diz respeito aos dados 

que serão apresentados em relação às crianças na EI. 
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