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APRESENTAÇÃO 
 
É com satisfação que a Comissão Organizadora do XVI Seminário de Teses em Andamento (SETA), 
do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP, disponibiliza o caderno de resumos da 
edição 2010 do evento.  
 
O SETA, tradicionalmente, constitui-se em um espaço de discussão das pesquisas de mestrado e 
doutorado em desenvolvimento nos quatro Programas de Pós-Graduação do IEL: Divulgação 
Científica e Cultural, Lingüística, Lingüística Aplicada e Teoria e História Literária. Nos últimos anos, 
no entanto, o evento também tem contado com a participação de alunos de outras universidades 
brasileiras. Na edição 2010, há trabalhos das seguintes instituições: Universidade Federal de 
Alagoas, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Ouro Preto, UfSCar, UNEMAT, 
Unesp, UNIVAS , USP, UFAL, UnB, dentre outras. 
 
A Comissão Organizadora do SETA 20010 gostaria de agradecer aos funcionários do IEL, pela 
colaboração na organização do evento, e à Coordenação de Pós-Graduação pelo apoio acadêmico 
e financeiro. Gostaríamos, também, de agradecer aos professores da UNICAMP e de 
outras instituições que se dispuseram a participar do evento como debatedores e dar as boas 
vindas a todos os participantes do evento, na expectativa de que as discussões sejam produtivas. 
 

A Comissão Organizadora do SETA 
 

Campinas, novembro 2010. 
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MESA 01 – ANÁLISE DO DISCURSO 
Efeitos de sentido da temporalidade: determinação discursiva do lugar indígena 
 

Aluna: Águeda Aparecida da Cruz Borges 
Orientadora: Profa. Dra. Mónica Graciela Zoppi-Fontana 

Instituição: “Campus” Universitário do Araguaia/UFMT 
Doutorado em Linguística 

 
As relações que se estabelecem discursivamente entre o índio e o não-índio no espaço da 

cidade têm sido objeto das minhas observações/reflexões, já há algum tempo. Efetivamente, 
desde 2003, desenvolvo uma pesquisa sobre o assunto, em Barra do Garças/MT. Com base na 
Análise de Discurso materialista, busco entender o lugar onde se dá essa relação, não como lugar 
empírico, mas como espaço de sentidos que me levam a tentar compreender o modo como nele 
se dá o processo de identificação/subjetivação do índio Xavante. A escolha de um objeto para ser 
analisado, nessa perspectiva, não é aleatória, pois os recortes precisam vir com as nossas 
indagações, ou seja, é estar num tempo presente que mobiliza um passado e fala de um lugar da 
memória que, estruturado pelo esquecimento, funciona, significa por não lembrar, ocorrendo 
assim o efeito de repetição e de reconhecimento discursivo que sempre pode ruir sob o peso de 
um acontecimento novo, que perturba a memória já estabelecida. A construção do “corpus” na 
Análise de Discurso pressupõe o processo discursivo e o gesto do analista é determinado por esse 
dispositivo teórico, enquanto o gesto do sujeito é determinado por um dispositivo ideológico De 
acordo com Orlandi (1996) funciona no ordinário do dizer sob o efeito do apagamento da 
alteridade, na ilusão de que o sentido está lá, evidente. A posição construída pelo analista visa não 
refletir essa ilusão, mas trabalhá-la, considerando a alteridade e tornando visível o modo como a 
ideologia opera.  No percurso da pesquisa chamou-me a atenção uma discursividade que circula 
sobre o Xavante, naquela cidade, e produz um processo de naturalização da ideia de que esses 
índios estariam deixando de ser índios porque estão aprendendo a falar a Língua Portuguesa, ou 
porque já incorporaram vários costumes e usos do “branco”. Todavia, essa incorporação, não tem 
propiciado, de acordo com as observações feitas, até então, uma mudança de posição em relação 
à visão etnocêntrica européia sobre eles, que é preconceituosa, hierárquica e divisionista. 
Entretanto, considero que ao falar de índio, os “brancos” nem se dão conta de que a nossa 
sociedade está organizada, também, na base das condições de produção dos discursos, 
historicamente, e os sujeitos têm a ilusão de originalidade, de que os sentidos nasceram no 
momento da formulação dos enunciados. Dentre outros aspectos linguísticos, selecionei para esta 
apresentação a temporalidade marcada em um bloco de sequências de entrevistas feitas com 
alguns(as) acadêmicos(as) do curso de Letras do “Campus Universitário do Araguaia/UFMT, 
situado na cidade da pesquisa. Observei que as referidas sequências são divididas em um tempo 
antes: “quando a gente era criança”, “e sempre foi assim”(continuidade, foi/é assim), “ele já era 
assim”, e num agora: “aí tá o esquema de hoje eu não gostar de índio”, “e sempre foi assim”, “o 
índio hoje”, no entanto regularizam/atualizam um discurso: “índio é ladrão”, “índio é selvagem”, 
“índio é preguiçoso”, mesmo incorporando a nossa cultura não chega a ser brasileiro, reafirmando 
um discurso preconceituoso e estereotipado. Entendo que, assim, o preconceito é uma 
discursividade que se impõe sem sustentação em condições concretas/reais e é fortemente 
mantida por relações imaginárias atravessadas por uma não permissão do dizer que apaga 
(silencia) sentidos e razões da própria maneira de significar. Posso dizer, nesse sentido, que o 
preconceito se realiza em cada sujeito que diz, mas não se constitui no indivíduo em si; ele é de 
natureza histórico-social e se faz nas relações sociais, pela maneira como essas relações significam 
e são significadas. Esses “fatos discursivos” ajudam a situar as questões que me coloco e me 
instigam a ir adiante para pensar as relações desse sujeito negado no espaço da cidade, mas, no 
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entanto, frequente nesse espaço. Inserido na urbanidade e sofrendo seus efeitos, o sujeito índio 
Xavante se constitui num movimento entre/frequente/transitório/provisório, isto é, entre a 
aldeia e o urbano. Considero importante acrescentar que o imaginário brasileiro sobre os índios, 
ainda preso à “história da descoberta” é de colocá-los numa redoma (puros e imaculados), uma 
espécie de zoológico para podermos olhar as suas diferenças como se elas fossem naturais, não 
constituídas sócio historicamente. O exótico é o que chama a atenção, por um lado, por outro é o 
imaginário de “selvagem”, de “bicho” que se mantém e repercute no discurso do distanciamento 
“quero distância desse povo”, “eles lá e eu aqui”, “corto volta quando vejo”. Esse é o espaço que o 
interpela a subjetivar-se, a significar-se e produzir sentidos; mesmo pertencendo à unidade 
positiva do direito “todos são iguais perante a lei”, o sujeito quando colocado em relação a ela, 
identifica-se com o que está fora dela. A unidade configura-se como a alteridade para este sujeito, 
relação que produz seus efeitos nos dizeres materializados nas sequências analisadas, marcados 
pela interpretação de que índio é da aldeia e  não há lugar para eles na cidade. A percepção inicial 
apontada nas primeiras escutas indicam que o não-índio significa delimitando seu espaço e o 
espaço do Outro=índio, frisando-se, assim, em seu discurso a diferença, a desigualdade, a 
exclusão. Por isso pretendo levar a cabo a pesquisa para refletir sobre o que une e o que separa os 
sentidos de cidade-citadino e de aldeia-índio, pois, pelo que parece, até agora, tanto no discurso 
jurídico (estamos iniciando a leitura do arquivo) quanto no discurso da população é o não-índio 
quem define e cerceia a constituição do índio e do espaço onde ele deve ficar e que não deve ser o 
urbano. 

 
BIBLIOGRAFIA 
ALBUQUERQUE, Judite. G. Educação escolar indígena: do panóptico a um espaço possível de 
subjetivação na resistência. Tese de doutorado defendida na UNICANP, sob a orientação de 
ZOPPI-FONTANA, M.G. em Campinas,SP, 2007. 
ALMEIDA, Baronas. R. L. (Org.). Identidade Cultural e Linguagem. Cáceres, MT: Unemat Editora; 
Campinas, SP: Pontes Editores, 2005. 
ORLANDI, Eni. P. “O estatuto do liberal e a reforma da terra”. In: Religião e sociedade, 12/3, 
1983.p. 65-73. 
_____.Terra à vista. Discurso do confronto: velho e novo mundo. S.P., Cortez & Ed. da Unicamp, 
1990. 
_____.As formas do silêncio no movimento dos sentidos. Campinas. Ed. da Unicamp, 1992. 
_____. “Um Sentido Positivo para o Cidadão Brasileiro”, In: Sociedade e Linguagem, Campinas, 
Editora da UNICAMP, 1997. 
ZOPPI-FONTANA, Mónica G. Cidadãos Modernos, discurso e representação. Campinas, Ed. da 
Unicamp, 1997. 
_____. “Camelôs e o direito à cidade”. In: 
territoriais, novos sujeitos sociais: um desafio ao planejamento. Recife, MDU/UFPE. 1997 p.1160-
1179. 
_____. “É o nome que faz fronteira”. In: INDURSKY, Freda & FERREIRA, Cristina L. (orgs.) Os 
Múltiplos territórios da Análise do Discurso. Porto Alegre, Coleção Ensaios do CPG-
Letras/UFRGS,1999. 
_____.”Identidades (in)formais: contradição, processos de designação e subjetivação na 
diferença”. In: Organon, Revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, “Discurso, língua e Memória”, Volume 17, Nº 35, 2003. 
_____. “Ordem Jurídica, Ordem Política e (Des) ordem nas Ruas”. Revista Iberoamericana de 
Discurso y Sociedade: language em contexto desde una perspectiva critica y multidisciplinaria. 
Editorial Gedisa. Barcelona. 1999. 
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Vozes indígenas no ciberespaço: funcionamento discursivo de blogs 
 

Aluna: Lucimar Luisa Ferreira 
Orientadora: Profa. Dra. Mónica Graciela Zoppi-Fontana 

Instituição: UNEMAT 
Doutorado em Linguística 

 
Este trabalho trata da circulação de sentidos dos/sobre os índios na internet, enfocando o 

funcionamento discursivo de blogs. Esta análise faz parte da pesquisa “Vozes indígenas na rede 
digital: análise discursiva de blogs, sites e comunidades” em desenvolvimento no doutorado. 

O projeto de pesquisa parte da consideração de que o Brasil abriga uma enorme diversidade 
de povos indígenas que, com o surgimento e popularização da internet, contam com mais um 
espaço de reivindicação e luta em prol de seus direitos. Na atualidade, os dizeres indígenas e os 
que colocam em pauta a temática indígena são pouco visíveis na mídia em geral, mas com o 
avanço das novas tecnologias da informação, em especial a internet, os índios estão ocupando um 
espaço singular para fazer circular sentidos próprios interditados ao longo da história.  

A popularização da internet no Brasil é bem recente, mas já aponta para mudanças sociais 
importantes na forma de viver e se relacionar das pessoas. A sua influência já abrange 
praticamente todas as atividades econômicas, sociais, políticas e culturais no nosso país. Com 
relação aos índios, por mais que a internet ainda esteja longe da grande maioria das aldeias do 
nosso país, ela já é usada e significada. Muitos índios navegam na internet, têm e-mails, blogs e 
fazem parte de comunidades virtuais se posicionando e agindo circundados por essa forma 
própria de ser e estar no mundo informatizado e isso forma uma rede de sentidos em circulação 
no ciberespaço. Nesse sentido, lideranças indígenas consideram que o acesso às novas tecnologias 
da informação, em especial a internet, possibilitará a conquista de espaço para fazer 
reivindicações de direitos adquiridos, colocando em circulação conhecimentos culturais 
específicos.  

Atualmente, muitos povos usam a internet como fonte de informação, interação  e também 
como alternativa para denunciar o não cumprimento das leis pelo poder público e debater idéias. 
O uso da internet como espaço de interatividade, comunicação e informação pelos índios 
aumenta cada vez mais e os blogs é um desses meios.  

Apesar de ter uma origem relativamente recente, em diferentes partes do mundo, os blogs 
estão se multiplicando rapidamente. Eles são usados pelas pessoas comuns, políticos, 
representantes de empresas, organizações comunitárias, organizações sociais e etc. Enquanto 
estrutura, os blogs são espaços para a postagem de diferentes conteúdos pessoais ou não, sendo 
um meio com autoria centralizada. Muitos índios estão usando cada vez mais os blogs para fazer 
as suas publicações on-line, já que esse meio tem como característica o enfoque dos usuários e do 
conteúdo.  

A partir do exposto, no nosso trabalho buscamos compreender os processos discursivos 
pelos quais os índios se significam e são significados na construção e manutenção de seus blogs, 
compreendendo a produção dos sentidos, a constituição dos sujeitos e o funcionamento da 
função-autor no ambiente digital. O trabalho tem como enfoque teórico a análise de discurso de 
escola francesa e o corpus está sendo formado por  seqüências discursivas em circulação na 
internet, especialmente nos blogs criados e mantidos pelos índios.  

Pelo que já observamos, os blogs que tratam da temática indígena são diversos no que se 
refere à autoria. Entre os blogs pessoais temos aqueles de autores que se denominam índios e 
aqueles de autores que não se denominam índios, mas têm interesses no assunto (jornalista, 
professores, estudantes, pesquisadores). Entre os blogs coletivos também temos os de autores 
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que se denominam índios (organizações, instituições, grupos) e os de autores que não se 
denominam índios (organizações, instituições, grupos, ONGs), mas também aborda a temática.  

Para o desenvolvimento das primeiras análises, foram selecionados, de forma aleatória, 
conforme o sistema de busca do Google, dez blogs pessoais e coletivos (organizações, instituições, 
grupos) de autores que se denominam índios (Escola Pamáali,  Apiwtxa, A. J. I., Apoinme, 
Grumin/Rede de Comunicação Indígena, Arco Digital, Programa de Índio,  Retomada Tupinambá,  
Blog Voz Terena, Baniwaonline). Também foram formuladas algumas perguntas que direcionarão 
o processo analítico: Como os blogs indígenas são constituídos enquanto espaço discursivo? Como 
os recursos multimídia são utilizados? A que espaço de significação cada blog se liga por meio dos 
links e o que isso representa na produção dos sentidos? Como  é constituída a função-autor?  

Partimos dessas questões e considerando, em especial, alguns conceitos da Análise de 
Discurso tais como: discurso, interdiscurso, intradiscurso, memória discursiva, sujeito, formação 
discursiva, condições de produção, formações imaginárias, ideologia ((PÊCHEUX, 1995; ORLANDI, 
1999), e função-autor (ORLANDI, 1996; 1999; 2001; LAGAZZI-RODRIGUES, 2006), iniciamos as 
análises, tendo em vista algumas regularidades do processo discursivo dos blogs.  

De início, é possível observar que nos blogs indígenas circulam uma diversidade de discursos 
e interpretações dos/sobre os índios. Pelo que já foi visto, a  maioria dos blogs analisados 
apresenta conteúdos informativos sobre especificidades culturais,  inclusão digital, direitos, arte, 
meio ambiente, saúde e educação e isso revela no nível do dizer que os índios precisam, 
necessitam mostrar as especificidades da sua cultura, dando resposta a um não-dito da história. 
Nesse sentido, é possível afirmar, de maneira parcial, que os discursos indígenas em 
funcionamento na rede digital, por mais que sejam variados, têm como regularidade a afirmação 
dos saberes indígenas e a negação de sentidos desfavoráveis aos índios em circulação no nosso 
país. 

A posição sujeito índio, em grande parte dos  casos, é constituída por uma forma plural. O 
enunciador é representado por uma coletividade. Isso pode significar que no confronto com os 
pré-construídos de uma formação discursiva oposta, o sujeito plural é uma posição a partir da qual 
melhor se afirma, pois essa posição é um lugar legitimado pela tradição dos grupos.  
 
Referências Bibliográficas 
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ROJAS ORDUÑA, Octavio I. [et. al. ]. Blogs: revolucionando os meios de comunicação. Trad. Vertice 
Translate; Ver. Técnica: Ana Carmen T. Faschini. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
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Jovens carentes aprendendo inglês: um estudo crítico sobre Globalização e Identidade 
 

Aluno: Pedro Lázaro dos Santos 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Viviane do Amaral Veras 

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística 

 
As oportunidades de educação e inserção para jovens provenientes de comunidades menos 

favorecidas no Brasil são escassas, quando não raras. Esses jovens dependem da educação pública 
e de iniciativas de empreendimento social realizadas, em grande parte, por empresas 
multinacionais, organismos internacionais e organizações não-governamentais. Muitos deles 
aproveitam essas iniciativas, que geralmente trazem ajuda na forma de cursos de capacitação, 
para conseguir um bom emprego ou uma vaga em uma universidade, por exemplo. Motivadas, em 
geral, pelas suas matrizes estrangeiras, empresas multinacionais fomentam e custeiam cursos de 
inglês como Língua Estrangeira (doravante LE) para que esses jovens se preparem para conseguir 
um emprego melhor, ou até mesmo o seu primeiro emprego, em uma empresa onde a língua 
inglesa seja necessária.  

Os alunos que participam dessas iniciativas são incitados, através das organizações que 
ministram as aulas, a promover mudanças, seja através da replicação do conhecimento 
conseguido graças à ajuda das empresas patrocinadoras, seja através de sua participação ativa na 
sua comunidade. Tais organizações ainda reforçam a viabilização dessa mudança ao solicitar que 
os jovens que já terminaram o curso e que obtiveram inserção profissional deem palestras e 
conversas para os jovens ingressantes, incentivando os cursos da ONG e promovendo o 
protagonismo juvenil. Por isso, antes mesmo de ingressar num curso de inglês, esses jovens tem 
uma idéia da língua como a solucionadora de seus problemas, como a porta para se obter êxito 
profissional e como uma maneira de mudar sua condição social. Esse discurso ainda é reiterado 
pela mídia, que mostra os institutos de idiomas como o passaporte para uma atuação profissional 
e pessoal bem sucedida. Toda essa história pode ainda ser reforçada pela experiência do jovem 
cujo  ambiente escolar, e mesmo familiar e comunitário, muitas vezes não colaborarem para o 
aprimoramento educacional: a escola pública não tem bom ensino, a família não tem boa 
estrutura e a comunidade pode às vezes não ser o lugar mais seguro para se viver. 

Vivendo num mundo globalizado, tendo suas fronteiras locais suprimidas pelo global (Hall, 
2001), esses jovens têm contato com a língua inglesa fora da sala de aula constantemente, tanto 
de maneira direta, através de músicas ou da internet, quanto de maneira mais sutil, através de 
outros elementos de seu cotidiano como a vestimenta ou os jogos eletrônicos, por exemplo.   

Tendo o exposto acima em mente, o presente trabalho, parte do projeto de pesquisa para o 
mestrado em Linguística Aplicada, irá analisar as relações entre alunos de um curso de inglês 
gratuito – promovido por uma Organização Não-Governamental (doravante, ONG) internacional – 
e o processo dessa aprendizagem de inglês como LE, dirigindo seu foco para a maneira como essas 
relações podem trazer uma mudança na realidade desses alunos e (re)constituir sua(s) 
identidade(s). Contrastaremos as relações do fenômeno da globalização – que torna indivíduos em 
cidadãos do mundo – com as políticas linguísticas do inglês – incluindo o discurso de inglês como 
língua internacional e necessária no mundo de hoje – e com a visão que o governo tem do aluno 
como “mão-de-obra” pronta a ser utilizada, expressa em seus documentos oficiais (como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCNs). Essa análise se dará à luz dos Estudos Críticos 
do Discurso, dos Estudos Culturais e da Filosofia da Linguagem.  

Para nossa pesquisa, estudamos os conceitos de Identidade e Diferença porque esses 
conceitos, além de participarem da discussão sobre os efeitos da globalização, também 
constituem o fundamento para a discussão sobre representação. Ao examinarmos os efeitos que a 



Caderno de resumos - XVI SETA -  
MESA 1  

 

12 
 

aprendizagem de língua inglesa tem sobre os aprendizes, devemos ter em mente que esse 
processo se dará principalmente no nível cultural e no nível social. Acreditamos que a 
aprendizagem de uma LE não leva consigo apenas a estrutura gramatical e lexical dessa língua, 
mas também a cultura dos países em que é falada, e o aluno, ao ter contato com essa cultura, 
desenvolverá representações da língua, dos falantes e de si mesmo como falante dessa LE. 
Utilizamos, também, a concepção de identidade do sujeito pós-moderno, como estabelecida por 
Hall (2001), na qual o sujeito se torna fragmentado, composto por várias identidades, que podem 
ser contraditórias ou não-resolvidas, formadas e transformadas continuamente em relação às 
maneiras como somos representados.   

 A respeito da língua inglesa, concordamos com Kumaravadivelu (2008, p. 135) quando diz 
que a língua inglesa se tornou a “lingua franca do mundo” e, além de termos que lidar com a 
língua inglesa como uma língua global, temos que tratar também de seu caráter colonizador e do 
imperialismo linguístico do inglês. Concordamos, ainda, que uma forma de se integrar à economia 
globalizada é através da língua inglesa e que a aprendizagem de inglês como LE tornou-se uma 
necessidade constante hoje em dia, fazendo parte da vida de todas as pessoas, principalmente dos 
jovens. A língua inglesa está no centro da discussão da globalização. O mundo está mais 
globalizado do que nunca graças, principalmente, à comunicação entre os participantes desse 
processo, que se dá, na maioria das vezes, em inglês. A língua inglesa é hoje mais usada por 
falantes não-nativos do que por falantes nativos – cerca de 80% das interações não envolvem os 
nativos (Seidlhofer, 2003). O problema maior que a língua inglesa enfrenta é sua associação com o 
imperialismo econômico dos Estados Unidos, que teve maior avanço principalmente depois da 
Segunda Guerra Mundial.  

A escolha da Análise de Discurso Crítica como base para a análise dos dados de nossa 
pesquisa se deu pelo fato de acreditarmos que os sujeitos podem transformar sua realidade social. 
Além disso, nos baseamos na concepção de intertextualidade de maneira que implica a 
“constituição de sujeitos nos textos e a contribuição de práticas discursivas em processo de 
transformação para mudanças na identidade social” (FAIRCLOUGH, 2001, p.170).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de resumos - XVI SETA -  
MESA 1  

 

13 
 

A construção da identidade de Gloria Anzaldúa em Borderlands/La Frontera 
 

Aluno: Thami Amarilis Straiotto Moreira 
Orientadora: Dra. Elza Kioto Nenoki Murata  

Instituição: Universidade Federal de Goiás  
Mestrado em Linguística 

 
Segundo Tomaz Tadeu (2007), a identidade e a diferença são produções linguísticas porque 

são resultados de atos linguísticos. Portanto, a língua opera ativamente na construção da 
identidade. A relação entre língua e identidade é uma relação estreita e simultânea. Ao afirmar, 
por exemplo, “ser brasileira” a pessoa traz para si características que apenas brasileiras possuem, 
características que fazem a diferença entre várias outras identidades nacionais às quais a pessoa 
se opõe. A diferença trabalha por oposição na formação da identidade e as duas, identidade e 
diferença, acontecem simultaneamente. 

Essas diferenças que separam uma identidade de outra são também consideradas 
características das identidades, características que são trazidas pela linguagem ao dizer ser “isso” 
ou “aquilo”. E mais que afirmar características pertencentes a um nome, continuando com o 
exemplo usado acima, quando a pessoa diz ser “brasileira” por trás dessa afirmação há uma 
negação de todas as outras identidades nacionais e junto as características das outras identidades 
nacionais não podem ser aplicadas a essa pessoa que diz ser brasileira. Em outras palavras, a 
linguagem é performativa, pois ela performa a identidade.  

E para Gloria Anzaldúa há um problema claro e sério relacionado à língua, a língua é mais 
que um instrumento ou meio de comunicação para ela. A começar com a quantidade de línguas 
que ela fala e não apenas fala, mas convive; depois em como e em qual momento usar essas 
línguas; e por último, o que essas línguas significam para os diferentes meios sociais aos quais ela 
pertence e como elas a posicionam nesses meios sociais. As línguas refletem diretamente sobre o 
que ela é e qual o lugar que ela ocupa na ambivalência da sociedade em que ela vive: uma 
fronteira.  

Gloria Anzaldúa é uma chicana nascida nos Estados Unidos e de origem mexicana. É 
considerada uma das maiores estudiosas da Teoria Queer e da Teoria Cultural de Chicago. Tem 
vários livros publicados e dentre eles o mais conhecido é Broderlands/La Frontera: the new 
mestiza por nele conter o relato de sua vida e seu crescimento na fronteira entre o México e o 
Texas, e por esta obra incorporar os sentimentos mais profundos sobre a sua marginalização social 
e cultural. 

O viver em fronteira fez com que as relações entre a sua nacionalidade, quer dizer, o país em 
que ela nasceu e os países que fazem fronteira com ele se tornassem conflituosas e complexas, ou 
antes, como ela mesma coloca, não é uma questão de nacionalidade e sim de raça. “Mas eu me 
identifiquei como “raza” antes de ter me identificado como “mexicana” ou “chicana”.” (PINTO; 
SANTOS; VERAS, 2009, p. 315). Antes de dizer ser de algum país Gloria Anzaldúa entende que a 
sua questão não é de nacionalidade, e sim de raça, e que a língua interfere diretamente, como ela 
diz: “Nosotros los chicanos temos um pé em cada lado das fronteiras. De um lado, somos 
constantemente expostos ao espanhol dos mexicanos; do outro lado, escutamos a reclamação 
incessante dos anglos para que esqueçamos nossa língua.” (PINTO; SANTOS; VERAS, 2009, p. 315).  

A língua na vida de Anzaldúa marca a sua mestiçagem, característica que não é bem aceita 
ou bem vista pelo Primeiro Mundo e que, portanto, não remete a uma evolução cultural e 
profissional, e nem a modernização. Mas não remete principalmente a uma pureza linguística que 
a mestiçagem retira das línguas. E a questão é que esse não é um problema restrito à fronteira 
entre Estados Unidos e México, mas é uma marca que acompanha a América Latina inteira 
(MIGNOLO, 2003).  
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A relação de pertencimento a uma nação ou a um povo está atrelada a um pensamento 
universal de que a uma nação corresponde uma língua. A língua possui um peso grande na 
marcação dessa identidade, ou na ambivalência dela. No caso de Gloria Anzaldúa a língua causa 
conflitos e contradições. E a questão identitária vai mais além da nacionalidade, pois engloba toda 
a sua identidade fronteiriça como mestiça e pertencente a círculos culturais diferentes.  

As identidades nacionais ao lado das identidades de gênero formam o grupo das identidades 
que aparentemente parecem ser as mais sólidas, porém mesmo essas, como diz Boaventura, 
“escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidade em constante 
processo de transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais identidades.” (1994, p. 31). 
Continuando com Boaventura, ele lembra o caráter oposicional e hierárquico da identidade.  

A realidade de pessoas que vivem em fronteiras é complexa e é uma situação relacionada à 
língua. Vendo a articulação entre a língua e a identidade e a complexidade das identidades que 
são resultado dessa situação fronteiriça, surgiu o interesse em saber mais sobre a conexão entre 
essa relação e suas consequências. Então, esta pesquisa se desenvolve analisando o livro 
Borderlands/La Frontera: the new mestiza de Gloria Anzladúa, no qual ela discute o tema da 
fronteira de maneira aprofundada. O objetivo é entender como é uma escrita de fronteira desde a 
sua estrutura narrativa, até o seu conteúdo e os temas que são discutidos. São fronteiras 
primeiramente geográficas, depois linguísticas e culturais, responsáveis pela formação indentitária 
das pessoas que vivem nela. 

Para isso será utilizada a semiótica greimasiana, que analisa a narrativa olhando as paixões 
que a movem entendendo a “significação como processo de produção de sentido” (SOBRAL, 2009, 
p. 64) que acontece no interior do discurso e não fora dele, vendo o discurso como uma instância 
autônoma que já em si mesmo possui condições para a produção de sentido e para acessar o 
sujeito; junto com os Estudos Culturais, que se firmam na crítica, nos pontos de vista e na análise 
histórica e social dos discursos e acontecimentos contando com a subjetividade, com a 
reflexividade e a criticidade, com as localidades e especificidades dos marcadores identitários, 
com o estabelecimento de diálogo invés de narrativas unívocas e universalizantes, dando valor nas 
narrativas de experiência, operando uma desconstrução e re-significação dos conceitos e práticas.  
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MESA 02 – ANÁLISE DO DISCURSO 
Entre o nacionalismo e a mundialização: o discurso da Petrobras 

 
Aluna: Luciana Nogueira 

Orientadora: Profa. Dra. Eni P. Orlandi 
Instituição: IEL/Unicamp 

Doutorado em Linguística 
 
 Nesta comunicação será apresentado o projeto de minha pesquisa de doutorado que tem 

como proposta fazer uma análise do discurso da reestruturação produtiva no Brasil (a partir de 
1990), tomando o discurso produzido pela Petrobras como objeto específico de análise. Várias 
questões são colocadas a partir desse tema, inclusive a questão da relação entre o discurso 
nacionalista e o da mundialização, também presentes nos nossos materiais de análise. Para as 
questões que pretendemos responder neste trabalho de pesquisa, conceitos como ideologia, 
condições de produção, acontecimento discursivo, interdiscurso, enfim, serão centrais para o 
desenvolvimento da análise proposta. Nesse sentido, consideramos que os sentidos se constituem 
ideologicamente, uma vez que a relação com o real é necessariamente mediada pelo simbólico. O 
texto é para nós o lugar onde se materializa o discurso e o discurso é o lugar onde se materializa a 
idelogia (Pêcheux, 1975). É importante afirmar que nosso estudo toma os textos selecionados 
como fatos discursivos, de modo que um texto é sempre analisado em relação a outro texto, a 
outros discursos. Nessa perspectiva, o recorte é uma parte da situação discursiva e o corpus não é 
definido como dado simplesmente. Estamos tratando com isso de pensar as relações de sentidos, 
de modo que não há discurso que não se relacione com outros, pois um discurso sempre aponta 
para outros que o sustentam e também para dizeres futuros. (Orlandi, 2007). O corpus, desse 
modo, está em constante movimento conforme o desenvolvimento das análises. Portanto, para 
analisar o discurso da Petrobras, partiremos da análise de alguns materiais de comunicação 
interna (institucional) da empresa destinados aos trabalhadores, pois aí circulam os sentidos 
legitimados do lugar da empresa. Nos interessa analisar como este discurso funciona, no sentido 
de redefinir as relações de trabalho, como podemos afirmar num primeiro momento. 
Consideramos que os discursos que se produzem e circulam a partir do processo sócio-histórico da 
reestruturação produtiva não deixam de ser parte da reorganização do mundo globalizado, da 
organização do capital, o qual parte de um sistema de inovações tecnológico-organizacionais no 
campo da produção social. Tal processo certamente não possui um caráter neutro, uma vez que 
ele é atravessado pela luta de classes. Desse modo, buscaremos analisar o embate ideológico 
produzido nessas condições de produção (tanto em seu aspecto estrito quanto no aspecto mais 
amplo), observando, especificamente, o discurso da Petrobras. Esta análise nos interessa porque, 
a partir disso, é possível começar a vislumbrar alguns elementos para traçar um panorama de 
como se constituem, por onde e como circulam as discursividades (a discursividade é entendida 
como a inscrição dos efeitos linguísticos materiais na história (Orlandi (2007)) sobre a relação da 
empresa com os novos parâmetros de produção e gestão da produção capitalistas, o que 
compreenderá: i. analisar a posição discursiva da Petrobras nos seus materiais de comunicação 
com o público interno, os trabalhadores da empresa; ii. analisar a posição discursiva da Petrobras 
com o público externo, sendo os brasileiros e os outros países em que a Petrobras está implantada 
(aqui entra a materialidade da propaganda) e iii. analisar a posição discursiva dos trabalhadores 
(petroleiros e petroleiras). Quando nos propomos a analisar a posição discursiva dos 
trabalhadores, estamos pensando a questão da resistência e suas formas. Como o sujeito 
trabalhador é atravessado por esse discurso (da reestruturação produtiva)? Quais são os discursos 
“contra” que se produzem e como circulam e funcionam? No que diz respeito à análise da relação 
entre nacionalismo e mundialização, a análise proposta no item ii acima será o nosso ponto de 
partida para a compreensão de tal relação. Num primeiro olhar, podemos identificar uma 
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contradição que está posta no discurso: é o caso do discurso nacionalista versus o discurso da 
mundialização. A questão é que, do modo como se apresentam parece não haver uma contradição 
aí, mas é o que vamos analisar. De modo geral, procuraremos compreender, pelas análises dos 
processos discursivos nestes materiais da empresa, a contradição posta no discurso atual da 
Petrobras, pois há uma identificação da empresa a todo o momento com o Brasil, os brasileiros, 
etc., por um lado, mas, por outro, há o discurso da mundialização no que diz respeito às 
redefinições das relações de trabalho. Queremos com isso dizer que há um deslocamento 
discursivo que é significativo, pois o que está fortemente colocado hoje é o discurso da qualidade 
total e isso é mundial, ou seja, funciona diferentemente de um discurso nacionalista pautado mais 
no Estado. Quando pensamos então, nos processos de identificação, de subjetividade, nós temos 
inicialmente um funcionamento contraditório que faz emergir representações de sujeitos 
diferentes. O discurso atual é muito marcado pela questão da “quebra de paradigmas” que propõe 
deixar a “antiga visão de mundo” (relação trabalhador-sindicato, por exemplo, que tem a 
representação de sujeito coletivo), pautada no discurso da brasilidade, da nação, do coletivo, do 
“nós” brasileiros, “nós” trabalhadores, para passar a ter uma nova visão (relação trabalhador-
empresa, que faz funcionar a representação de sujeito individualizante), pautada no discurso da 
mundialização, das técnicas, da competência. É neste campo que se situa o discurso da qualidade 
total, o discurso da/sobre a reestruturação produtiva. Nossa proposta é, portanto, ver como 
funcionam esses processos discursivos e os efeitos de sentido aí produzidos.  
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Uma análise de discurso do coletivo educador ambiental de Campinas – sentidos de coletividade 
 

Aluna: Andrea Quirino de Luca 
Orientador: Prof. Dr. Marcos Sorrentino;  

Co-orientadora Profa. Dra. Suzy Lagazzi 
Instituição: USP 

Doutorado em Ciência Ambiental 
 
Este resumo refere-se a um projeto de tese e inscreve-se na perspectiva da Análise de 

Discurso de linha francesa, fundada por Michel Pêcheux durante a década de 1960, e seu objeto 
discursivo é o Coletivo Educador Ambiental de Campinas (COEDUCA). 

 De acordo com os documentos oficiais, Coletivo Educador é um instrumento de Política 
Pública proposta pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (DEA/MMMA E 
MEC), a partir do ProFEA (Brasil, 2004a): “Programa de Formação de Educadoras(es) Ambientais: 
por um Brasil educado e educando ambientalmente para a sustentabilidade”. 

Coletivo Educador, tal como definido, é a união de instituições, movimentos sociais, grupos e 
pessoas que já realizam atividades de Educação Ambiental (EA) e que, juntos, passam a 
desenvolver e implementar um projeto politicopedagógico de forma a percolar a totalidade de 
pessoas de um determinado território, promovendo reflexões socioambientais em suas múltiplas 
dimensões. (BRASIL, 2004a; BRASIL, 2004b; FERRARO JÚNIOR & SORRENTINO, 2005; SORRENTINO 
et al., 2007). 

Nesse sentido, o COEDUCA iniciou um processo formativo de 150 educandos em março de 
2007, que durante 24 meses foi apoiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) através 
do edital 05/2005 (BRASIL, 2005a). Mesmo após o término dessa fase de formação financiada pelo 
FNMA, o COEDUCA ainda hoje conta com a articulação de educadores e instituições parceiras, 
promovendo reuniões e encontros de formação, sempre com abertura para novos participantes. 

Este trabalho, a partir do referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso de linha 
materialista, buscará compreender no discurso do COEDUCA funcionamentos de 
estabilização/desestabilização de sentidos de coletividade, e, no discurso da Educação Ambiental 
trazido pelo ProFEA e Coletivos Educadores, dar visibilidade aos pré-construídos que sustentam 
essa perspectiva educacional. 

 Também são objetivos desta pesquisa buscar a historicidade dos documentos referência 
para o COEDUCA como lugares de significação, de confronto de sentidos, de estabelecimento de 
identidades e argumentação, a fim de compreender o(s) imaginário(s) social(is) configurado(s) na 
Educação Ambiental proposta pelos documentos oficiais, dar visibilidade aos pré-construídos e 
condições de produção de sentidos na análise da(s) formação(ões) discursiva(s) encontrada(s) ao 
longo do percurso analítico, para compreender em quais direções os sentidos trabalham, e, 
finalmente, entender o modo de constituição dos sentidos pelos participantes do COEDUCA no 
que tange a interpretação e autoria, em relação à experiência da formação de educadoras(es) 
ambientais e suas condições de produção. 

 Para a realização desta análise discursiva, cujo referencial teórico está baseado nas idéias 
de descentramento do sujeito, tendo o discurso como a constituição dos sentidos que se dá na 
relação da linguagem com a ideologia, esta pesquisa pretende entender o modo de constituição 
dos sentidos pelos participantes do COEDUCA no que tange a interpretação e autoria de sentidos 
de coletividade, já que é uma experiência que se propôs à oposição aos sentidos preestabelecidos 
de individualização comumente experenciados e naturalizados na educação. 

Justamente algumas das características da formação COEDUCA se constituem como 
proposta de contestação aos sentidos preestabelecidos da educação: todos os participantes são 
educadores e educandos concomitantemente, e se inserem em uma matriz hierárquica horizontal, 
que são os PAPs (“Pessoas que Aprendem Participando”; “pesquisa-ação-participante”); não há 
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grade curricular, nem nenhuma atividade com formato de disciplina, mas há “itens de cardápio” 
propostos pelos educandos (conceito de “cardápio de aprendizagem”); a formação se materializa 
com a vivência de itens de cardápio por ele elegidos, e com a organização destes PAPs em 
coletivos locais de ação sócio-educativas, que atuam em territórios do município, e com a 
formação de membros da comunidade; estes coletivos menores são acompanhados por um grupo 
de formadores que se desdobrou numa função específica intitulada articulação (articuladores). 

 A delimitação do corpus nesta pesquisa será feita a partir do material arquivado no acervo 
COEDUCA: relatórios internos das fases de formação, avaliações realizadas durante todo o 
processo de formação, mapeamentos e diagnósticos dos territórios de ação socioeducativa, atas 
de reuniões e de oficinas de aprofundamento conceitual, reuniões gravadas e filmadas, dentre 
outros documentos. Também poderão ser feitas entrevistas semiestruturadas, caso seja avaliada a 
necessidade dessa coleta de dados. 

 Os seguintes documentos oficiais de Educação Ambiental são parte do universo discursivo 
a ser considerado: Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999; BRASIL, 2002), 
Programa de Formação de Educadores Ambientais – ProFEA (BRASIL 2004a), Projeto Político 
Pedagógico da Formação de Educadores Ambientais (BRASIL, 2004b), Programa Nacional de 
Educação Ambiental (BRASIL, 2005b), Programa Municípios Educadores Sustentáveis (2005c), 
Mapeamento de Potenciais Coletivos Educadores para Territórios Sustentáveis (BRASIL, 2006a) e 
Portifólio do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 2006b). 

 Para a compreensão da formação discursiva que circula neste campo discursivo, o 
COEDUCA, no que diz respeito ao processo de inscrição dos sujeitos no espaço de autoria 
(sentidos que passam a historicizar o sujeito), esta pesquisa se perguntará: 

-quais os pré-construídos do discurso do COEDUCA? 
-o que foi posto e o que foi silenciado em relação a esse discurso? 
-que leituras o processo de formação possibilita? e silencia? 
-houve um deslocamento de sentidos em direção a sentidos de coletividade? 
 Segundo Orlandi (2006), os princípios do dispositivo teórico da AD é que vão determinar os 

dispositivos analíticos da interpretação, pois orientam a análise sobre o modo de funcionamento 
discursivo, sendo este modo singular em cada objetivo analítico, em cada análise específica. Mas 
sempre está reiterada a finalidade de compreender o processo de produção de sentidos instalado 
por uma materialidade discursiva, devendo estar o analista, para isso, em uma posição deslocada 
e numa relação crítica com as fronteiras dos funcionamentos. Isto permite que se faça uma leitura 
não subjetiva, já que o analista está mediado pela teoria e pelos mecanismos analíticos. 

 Entendendo que todo discurso é uma parte de um processo discursivo mais amplo, 
consideramos que o dispositivo analítico tem sua direção determinada pelo objetivo e pela 
pergunta do pesquisador, que determinam o recorte do corpus, ou seja, o objeto que é analisado 
sempre está aberto para outras indagações (Orlandi, 1999). 
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Arqueologia em notícia: um levantamento e uma análise do discurso de textos de jornais 
 

Aluna: Glória Maria Vagioni Tega-Calippo 
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Bastos Cunha  

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
Nas últimas décadas, a Arqueologia brasileira vem passando por um processo de 

profissionalização e expansão que obriga tanto os arqueólogos acadêmicos como aqueles que 
atuam em projetos de planejamento e licenciamento ambiental a relacionarem-se mais 
frequentemente com a impressa. Em parte, talvez isso se deva à implantação da Portaria 230 do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, de 17 de dezembro de 2002, que 
exige a realização de pesquisas arqueológicas em obras, como parte do licenciamento ambiental, 
assim como a inclusão, como medidas de mitigação dos impactos, de uma série de ações de 
socialização e divulgação do patrimônio arqueológico afetado, dentre as quais muitas estão 
diretamente relacionadas a ações de divulgação científica (cartilhas, revistas, páginas na Internet, 
jogos, programas de computador, artigos e matérias em diversos veículos de comunicação, etc) 
que visam a informar sobre a pesquisa que está sendo praticada e o conhecimento produzido a 
partir dela à população em geral e, sobretudo, àquela que se encontra na área de abrangência dos 
empreendimentos. 

Dessa maneira, esse conhecimento arqueológico possui um enorme potencial e demanda 
pela divulgação científica, pois, mesmo que parte dessa demanda já venha sendo atendida de 
diferentes formas, a ausência de análises críticas e de modelos teóricos e metodológicos 
específicos à divulgação científica da Arqueologia gera, continuamente, tanto resultados positivos 
como verdadeiros desserviços à sociedade e à própria preservação do patrimônio arqueológico 
brasileiro. 

Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar o processo de comunicação por meio do 
qual a Arqueologia é divulgada no Brasil, partindo da definição de Funari, segundo o qual, “a 
Arqueologia estuda, diretamente, a totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, 
como parte de ma cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico” 

(FUNAR, 2003, 15). E, ainda, de acordo com Rambelli, “a Arqueologia é uma ciência social que 
estuda a vida das sociedades passadas por meio de seus restos materiais encontrados em seus 
devidos contextos” (RAMBELLI, 2002, 129).  

Neste Seminário, serão apresentados resultados parciais da primeira parte do projeto, que 
consiste no levantamento dos textos que fazem referência à Arqueologia, publicados nos jornais 
Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, ao longo dos anos de 2000 a 2010. Esses serão 
comparados quantitativamente às licenças para a realização de pesquisas arqueológicas emitidas 
pelo IPHAN, órgão brasileiro que é responsável pela “autorização e permissão para realização de 
pesquisas arqueológicas, seu acompanhamento e fiscalização; e a implementação de diversas 
ações de socialização do patrimônio arqueológico”, segundo o site do próprio instituto - 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15506&retorno=paginaIphan.  

Cabe salientar que ambos os jornais são de circulação nacional, podendo, inclusive, noticiar 
pesquisas feitas em todo Brasil, apesar de serem paulistas, e, de acordo com a Associação 
Nacional de Jornais - http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-
jornais-do-brasil -  estão entre os cinco maiores jornais brasileiros (Folha de S. Paulo: 295.558 
exemplares por dia, em média – o maior do Brasil em tiragem; O Estado de S. Paulo: 212.844 
exemplares por dia, em meda – o quinto maior do país em tiragem). 

A comparação tem o objetivo de observar os seguintes aspectos: O crescimento dos textos 
publicados acompanhou o crescimento das pesquisas arqueológicas no Brasil, impulsionadas pela 
Portaria 230 de 2002?  O número de textos publicados que fazem referência às pesquisas 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15506&retorno=paginaIphan
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
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realizadas em outros países aumentou ou diminuiu, ano a ano, no período consultado? A Portaria 
230 também passou exigir, como parte das pesquisas, medidas que visam a maior disseminação 
dessa ciência. É possível observar um aumento de matérias relativas aos projetos de planejamento 
e licenciamento ambiental em relação aos textos que fazem referência às pesquisas acadêmicas? 
De acordo com Zanettini (Zanettini, 2009), dentre as licenças emitidas para pesquisas pelo IPHAN, 
há uma concentração no estado de São Paulo. Os textos publicados seguem essa tendência?  

Até o presente momento, foram selecionados textos publicados no jornal Folha de S. Paulo, 
entre os anos de 2000 e 2006, que apareceram na ferramenta de busca da versão impressa do 
jornal (http://www.folha.uol.com.br/) quando procuradas as palavras Arqueologia, Arqueológico, 
Arqueólogo, Escavação (e variações de gênero e número), para designar a área do conhecimento 
ou qualificar o sítio de pesquisa ou os objetos pesquisados. 

Para o seguimento deste projeto de Mestrado, a partir do levantamento dos textos ao longo 
desses 11 anos, serão selecionados alguns deles para uma análise qualitativa. O objetivo desta 
segunda etapa será entender como se dão a formulação e a circulação dos sentidos nos textos. Os 
textos jornalísticos serão analisados à luz da Análise do Discurso de linha francesa. Essa 
corresponde à segunda fase deste Mestrado.  

Paralelamente a esse processo, realizarei entrevistas em profundidade com arqueólogos. 
Essas entrevistas têm o propósito de gerar dados que permitam avaliar a importância que os 
arqueólogos dão à comunicação e à imprensa. Com o mesmo objetivo, também se pretende 
realizar o estudo da cultura organizacional da uma empresa que realiza trabalhos de pesquisa 
arqueológica (Zanettini Arqueologia). Assim, com o propósito de compreender a importância que 
os arqueólogos dão à comunicação interna e externa, planeja-se estabelecer ao longo dessa 
“imersão” tanto uma análise documental das práticas de comunicação como observações in loco.  

Assim, a esperança é que este projeto contribua com a divulgação científica do 
conhecimento arqueológico. 
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http://www.folha.uol.com.br/
http://www.ipgh.org/Publicaciones/Files/Periodicas/RAA/RAA-027.pdf


Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 3 

 

22 
 

MESA 03 – ANÁLISE DO DISCURSO 
Divulgação religiosa: perspectiva semiótica e retórica 

 
Aluna: Sueli Maria Ramos da Silva 

Orientadora: Profa. Dra. Norma Discini  
Instituição: USP 

Doutorado em Semiótica e Linguística Geral 
 
Nossa tese de doutorado tem por objetivo estabelecer algumas reflexões no que diz respeito 

à concatenação entre o nível profundo e as instâncias enunciativas, tendo por base o ponto de 
vista tensivo proposto pela semiótica.  

A fundamentação teórica utilizada, para que fosse possível nos adequar aos objetivos do 
estudo proposto, consiste das bases da semiótica greimasiana de linha francesa, tomada também 
em seus desenvolvimentos tensivos por Zilberberg (2006) e os enfoques contemporâneos da Nova 
Retórica obtidos, principalmente, por meio dos trabalhos de Meyer (2007) e Perelman; Olbrechts-
Tyteca (2005).  

Desse modo, tomamos e ampliamos o diálogo proposto por Zilberberg (2006) entre o ponto 
de vista tensivo da semiótica e a retórica. Essa nos será a base necessária para a articulação da 
noção de estilo e de éthos à semiótica tensiva. Procuramos, portanto, mediante esse diálogo, 
fornecer as bases para a operacionalização da noção de éthos, observado no discurso de 
divulgação religiosa.  

Propomos dar justificativa a este projeto com respaldo na afirmação proposta pelos 
desenvolvimentos da semiótica tensiva, de que o sujeito semiótico, antes de assumir valores 
socioculturais e ideológicos, em conformidade com a formação discursiva em que se encontra 
instaurado, estaria operacionalizando a seleção de valores tensivos desde as etapas mais 
profundas do modelo. Aliada a essa problemática teórica, vem se acrescentar a justificativa de 
análise do corpus religioso ora delimitado aos propósitos desta tese. Estudos referentes ao campo 
discursivo religioso no âmbito semiótico, no que diz respeito à noção de discurso de divulgação 
religiosa, requerem maior aprofundamento e explicitação. 

Tomando para este estudo o discurso de divulgação religiosa, a fim de identificar o éthos 
característico do sujeito divulgador católico, este trabalho tem como objetivo específico 
depreender mecanismos de construção do sentido da encíclica “Caritas in Veritate”, documento 
promulgado pelo sumo pontífice Bento XVI, em 29 de junho de 2009, tendo como conteúdo 
temático as relações estabelecidas pela Igreja Católica com o mundo e a sociedade em que ela 
atua. A análise semiótica do texto recortado será feita com o auxílio de um instrumento teórico-
metodológico, o percurso gerativo do sentido, ferramenta pela qual se abstrai a construção do 
sentido dos textos. Segundo Zilberberg (2006), é difícil precisar o lugar da retórica no seio das 
ciências da linguagem. Ele propõe uma revitalização e associação da retórica, relegada a segundo 
plano, na maioria das vezes, associando-a ao ponto de vista tensivo da semiótica. De acordo com 
Barros (2008, p. 27), os diálogos que a semiótica tem travado no âmbito da ciência retórica tem 
sido muito produtivos, “seja no tratamento das questões discursivas de persuasão e 
argumentação, com os contratos fiduciários, a interação entre sujeitos e a construção da 
identidade e do éthos do enunciador, seja no exame das figuras de conteúdo e expressão”. Neste 
trabalho serão apresentados alguns desses pontos de contato, na medida em que eles tornem 
possível atingir os objetivos propostos no que diz respeito à associação entre semiótica tensiva e 
retórica, no que concerne à noção de estilo. Como nossa proposta consiste em fornecer as bases 
para a operacionalização da noção de éthos, no que diz respeito à associação entre semiótica 
tensiva e retórica no que concerne à noção de estilo, procuramos demonstrar os procedimentos 
argumentativos utilizados pelo enunciador da divulgação especializada, segundo os quais nos é 
possível entrever seu corpo, tom, voz, caráter e corporalidade na constituição de um modo de 
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dizer e de ser específicos. Com base nesses pressupostos, os resultados de nossa análise incidem 
na caracterização do enunciado da encíclica como uma divulgação definida segundo os 
parâmetros do “ensinamento social da Igreja”, o que projeta o papel específico do éthos do 
enunciador, orientado por meio de um tom de voz próprio à cena enunciativa pressuposta. A 
formação discursiva, como sistema de crenças e aspirações, fundado em figuras e temas de 
determinado discurso, e a escolha de recursos relativos à gramática da língua refletem na 
incorporação do éthos de um “intelectual cristão”, consciente dos problemas sociais. Um éthos 
apresentado por meio de uma entonação discursiva peculiar a cada uma das partes constituintes 
de “Caritas in Veritate”: ao tom instrutivo e explicitamente doutrinário, que caracteriza a postura 
professoral diante do co-enunciador, se sobrepõe o simulacro de um sujeito preocupado com a 
realidade econômica e a dignidade da pessoa humana, que ao expor os preceitos da doutrina, 
flexiona a voz para um tom predominantemente interpretativo, a fim de que se apresente a Igreja 
posta no mundo. Delineamos, portanto, o conceito de éthos, o ator da enunciação, em 
consonância com a totalidade recortada para análise, na depreensão de uma percepção de mundo 
mais acelerada ou menos acelerada que o sujeito tem do mundo discursivizado. Propomos, dessa 
forma, por meio dessa proposta, delinear de forma mais abrangente o modo de presença dos 
enunciados enfeixados pelo discurso de divulgação religiosa e, por conseguinte, o modo próprio 
de presença da totalidade recortada, e até mesmo do próprio discurso religioso. 

 
Referências Bibliográficas 
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Semiótica e Retórica: um diálogo produtivo. In: LARA , Gláucia 
Muniz Proença Lara; MACHADO, Ida Lúcia; EMEDIATO, Wander. (orgs). Análises do discurso hoje. 
Vol. II. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
BENTO XVI, Papa. Carta Encíclica “Caritas in Veritate”. Sobre o desenvolvimento humano integral 
na caridade e na verdade. São Paulo: Paulinas, 2009. 
MEYER, Michel. A Retórica. São Paulo: Ática, 2007. 
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado de argumentação: A nova retórica. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. 
ZILBERBERG, Claude. Elements de grammaire tensive. Limoges: PULIM, 2006. 244 páginas. 
PÊCHEUX, M. Analyse du Discours: langue et idéologies. In: PÊCHEUX, M.; FUCHS, C.; GRÉSILLON, 
A.; HENRY, P. (orgs). Langages 37. Paris: Larousse, 1975. 
PÊCHEUX, M. Ler o Arquivo Hoje. In: Orlandi, E. (org.) Gestos de Leitura. Campinas: Editora da 
Unicamp, pp. 55-66, 1993. 
PÊCHEUX, M. Semântica e Discurso – uma crítica à afirmação do óbvio. 2ª edição. Campinas: 
Editora da Unicamp, 1995. 
PÊCHEUX, M. O Discurso – estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 3 

 

24 
 

A constituição histórica da revista Visão Missionária: notas iniciais de uma análise discursiva 
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Mestrado em Linguística 

 
Há uma diversidade de revistas circulando no Brasil, direcionadas aos mais diversos públicos. 

As revistas femininas caracterizam-se, principalmente, por tratarem de temas relacionados à 
beleza e ao cuidado com o corpo. As receitas, fórmulas e técnicas de beleza e de cuidado com o 
corpo e com os membros da família, que na Idade Média eram passadas de mãe para filha – de 
mulher para mulher – passaram a figurar como temas centrais nessas publicações. Sobre as 
normas de comportamento, vemos que, no discurso religioso cristão, desde a narração da queda 
do homem no Éden, deu-se início à formação de uma imagem da mulher: causadora da desgraça 
humana, que deve ser subjugada, a fim de ter seus instintos reprimidos, devendo ser educada a 
ser contida em seus atos, gestos, palavras, olhares, vestimentas e adereços, visto que a beleza e a 
vaidade poderiam conduzir suas almas e as de seus admiradores à perdição. Nesse sentido, a 
mulher deve passar por um processo educativo em sua maneira de se comportar, de modo que 
possa conter sua natureza pecadora (filha de Eva), tornando-se uma mulher pura, de atitudes 
cristãs.  

Em 1822, foi organizada a primeira igreja Batista no Brasil, desde então as mulheres desta 
denominação têm se reunido para realizar atividades como orações, estudos bíblicos e trabalhos 
sociais. Em 1908, foi organizada a União Missionária das Senhoras Batistas do Brasil, que, a partir 
de 1963, passou a ser chamada de União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMBB). A 
missão da organização é viabilizar a educação cristã missionária de crianças, meninas, 
adolescentes, jovens e mulheres, a fim de que se comprometam com a expansão do reino de 
Deus. A primeira revista da organização foi publicada em 1922, sob o título de Revista para o 
trabalho de Senhoras. Tal revista se propunha a atender à falta de uma literatura que contivesse 
programas para as reuniões mensais das sociedades femininas, com artigos sobre assuntos 
religiosos e referentes à vida da mulher no lar. Desde então, essa organização mantém uma 
editora que publica uma variedade de livros e revistas ligados à Igreja Batista. Entre outros 
periódicos, está a revista Visão Missionária, que é publicada trimestralmente e dirigida ao público 
feminino adulto. Essa revista tem como objetivo divulgar os ideais religiosos às mulheres dessa 
denominação, mas, além do tema da religião, aborda também questões como beleza, saúde, 
cuidados com a família, consideradas em geral tipicamente femininas. 

Tendo em vista que estudos sobre revistas têm sido um lugar profícuo nos estudos da AD, na 
medida em que mostram que estas funcionam como suportes de materialidades significantes que 
permitem identificar discursos que circulam em nossa sociedade, buscamos, neste trabalho, a 
partir da noção de Semântica Global desenvolvida pelo Maingueneau (2008), analisar a 
constituição histórica da revista Visão Missionária dentro da União Feminina Missionária Batista 
do Brasil. Não procuramos fazer uma análise sociológica da organização, mas descrever como a 
revista se constitui como um lugar de funcionamento e circulação de discursos, não apenas 
religiosos, mas também de outros, como o jurídico, o da medicina, o da psicologia, o da ecologia, o 
da educação e, principalmente, de discursos sobre o feminino no cuidado com o corpo e com a 
família.  

Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado Uma análise discursiva da 
revista Visão Missionária: o entrecruzamento entre o discurso religioso e a representação do 
feminino, no qual buscamos responder, inicialmente, as seguintes questões: a) como se dá a 
construção discursiva do sentido de mulher na revista Visão Missionária? b) como é construída a 
imagem leitora desta revista referida como mulher cristã? c) como é construída discursivamente a 
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imagem da revista enquanto periódico ligado a uma instituição religiosa? d) como se dá o 
funcionamento discursivo da revista dentro da União Feminina Missionária Batista do Brasil? 

Para a constituição do presente trabalho, nos fundamentamos nos postulados teóricos 
defendidos por Maingueneau no livro Gênese dos discursos (2008), no qual, o autor define 
discurso como “uma dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um 
espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 2008, p.15). Tais regularidades são 
gerenciadas pela existência de uma competência discursiva. Todo enunciador dispõe de um 
sistema simples e fortemente estruturado derivado de um campo semântico, ou seja, uma 
competência discursiva. Tal competência inclui os esquemas de processamento de sentido e as 
regras que lhe permitem filtrar as categorias pertinentes e fazer com que estruturem o conjunto 
dos planos do discurso. Para a descrição do sistema da semântica global de um discurso, segundo 
esta teoria, não se pode privilegiar um certo plano de discurso, buscando uma significância 
escondida,  mas todos os planos devem ser levados em conta, uma vez que integram ao mesmo 
tempo a significância. A intertextualidade, os temas, o vocabulário, o estatuto do enunciador e do 
destinatário, a dêixis, o modo de enunciação e o modo de coesão devem ser levados em conta na 
análise. Mas não apenas os planos discursivos, como também os espaços institucionais também 
devem ser considerados, uma vez que discurso e instituição são regidos pela semântica global. As 
regras institucionais, a disposição do espaço, as formas de hierarquia, enfim, todo funcionamento 
da instituição é regrado pela semântica global do discurso. 

Neste trabalho, partimos da hipótese de que a Semântica Global do discurso rege, ao mesmo 
tempo, os diferentes planos discursivos em funcionamento na revista Visão Missionária e também 
o espaço institucional e organizacional da UFMBB, sendo, portanto, a análise da constituição 
histórica da organização um lugar produtivo para o desenvolvimento deste projeto. 

 
Referência Bibliográfica: 
MAINGUENEAU, D. Gênese dos discursos. Trad. Sírio Possenti. São Paulo: Parábola, 2008. 182p. 
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Práticas discursivas nas Minas oitocentistas: estudo dos anúncios publicitários e das 
representações da memória sócio-cultural de Ouro Preto e Mariana 

 
Aluna: Alice Meira Inácio 

Orientador: Prof. Dr. William Augusto Menezes  
Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Mestrado em Letras, Estudos da Linguagem 
 
Na seguinte pesquisa, através do estudo das práticas discursivas e dos processos de 

constituição dos anúncios publicitários presentes nos periódicos oitocentistas de Ouro Preto e 
Mariana, investigamos as representações da memória sócio-cultural advinda dos acontecimentos 
históricos e discursivos do século em questão. Observamos mais especificadamente, em que 
circunstância de produção discursiva foram editados os primeiros anúncios publicitários presentes 
em nosso corpus de pesquisa. Dessa forma, buscamos explicitar: quando saem os primeiros 
periódicos e os primeiros anúncios publicitários em Ouro Preto e Mariana, como falavam, a quem 
falavam, como se organizavam discursivamente, como se estabeleciam as relações contratuais 
entre os sujeitos envolvidos no ato de comunicação publicitário, que estratégias persuasivas eram 
utilizadas nos anúncios e como elas retratavam os aspectos sócio-culturais do período. Ouro Preto 
era capital de Minas Gerais no século XIX, mas devido ao desenvolvimento comercial provocado 
pela extração de ouro e de sua importância cultural e religiosa, ainda no século XVIII, Mariana, o 
mais antigo município de Minas Gerais, segundo Fernandes (1999), foi o berço da organização 
administrativa e judiciária do território e por isso era considerada uma das mais importantes 
cidades da região central do país. Mesmo perdendo o status de capital para Ouro Preto e 
padecendo com os efeitos do declínio da mineração, Mariana continuou a desempenhar, no 
século XIX, um papel de destaque na capital/província de Minas Gerais uma vez que detinha a 
Sede do Bispado em sua jurisdição. (MAGALHÃES, 2008). Dessa forma,  as duas cidades ocupavam 
posição de destaque na região, Mariana detinha o poder religioso enquanto Ouro Preto detinha o 
poder político. Devido à importância destas duas cidades se faz necessário analisarmos como se 
estabeleciam as relações discursivas e sociais dessas cidades para depreendermos sua cultura, 
seus hábitos e os seus costumes. Cabe ressaltar como afirma Mendes (2009) que “o grande centro 
do jornalismo das Gerais no século XIX foi Ouro Preto” onde surgiram 163 periódicos que 
circulavam na cidade de Ouro Preto e em suas adjacências e nesses, segundo Simili e Drummond 
(2008) retratava-se o contexto social da época, pois estavam descritos em suas páginas as 
necessidades da sociedade. Nosso projeto está filiado à teoria semiolinguítica de Patrick 
Charaudeau, corrente de estudos discursivo que tem a particularidade de não ser pura por não 
desprezar “aquisições resultantes de pesquisa em etnometodologia, em antropologia, em 
sociologia, nem tampouco as aquisições da pragmática e do dialogismo bakhtiniano que reúne 
idéias criativas a outras “pinçagens” teóricas. (MACHADO, 2001, 43-4)”. A semiolinguística, dessa 
forma, nos oferece ferramentas para analisarmos materiais discursivos de diferentes espécies 
como o apresentado em nosso projeto, que resguarda a memória e a história do homem e da 
sociedade. Para análise e apreensão das memórias advindas dos anúncios publicitários 
oitocentistas adotamos os conceitos de memória de Patrick Charaudeau. Para o teórico, “existem 
no sujeito três memórias que testemunham cada uma das maneiras das quais se constituem as 
comunidades” (CHARAUDEAU, 2004, p.19) memória do discurso, memória das situações de 
comunicação e memória das formas dos signos. A memória do discurso refere-se aos saberes de 
conhecimento e de crença sobre o mundo que circulam na sociedade enquanto representação; a 
memória das situações de comunicação refere-se aos dispositivos que normatizam as trocas 
comunicativas entre os sujeitos discursivos para que eles partilhem a mesma visão daquilo que 
devem ser as constantes das situações de comunicação; e memória das formas dos signos que faz 
com que os indivíduos possam elaborar julgamentos de ordem estética, ética, pragmática etc. Por 
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ser a publicidade um gênero de caráter persuasivo, não podemos deixar de analisar as estratégias 
de persuasão que compreendem os anúncios publicitários do XIX, estratégias que situam-se no 
plano credibilidade, legitimidade e captação, bem como  às provas de persuasão aristotélica que 
compreendem três elementos, o ethos, o pathos e o logos. Estratégias constituídas nos seguintes 
modos de organização do discurso propostos por Charaudeau: o enunciativo que marca e organiza 
os posicionamentos dos sujeitos da linguagem; o descritivo que nomeia, localiza e qualifica as 
visões de mundo construídas e representadas pela linguagem; o narrativo que constrói as visões 
do mundo em relatos e acontecimentos e o argumentativo que organiza os argumentos em 
sistemas de valores. A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e, 
portanto, de cunho interpretativo-analítico. Em nossa pesquisa, estamos concluindo a recolha do 
corpora e realizando as primeiras análises discursivas do material selecionado. Os anúncios 
publicitários oitocentistas pesquisados estão presentes em periódicos que se encontram em 
acervos públicos da Região, “Curia metropolitana” de Mariana, “Casa do Pilar” de Ouro Preto e de 
periódicos digitalizados do século XIX, acervo que se encontra disponível para consulta tanto no 
Arquivo Público Mineiro quanto na Hemeroteca Histórica, vinculada à Superintendência de 
Bibliotecas Públicas da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais (CAMISASCA, 2008). Com 
a seleção dos periódicos de Ouro Preto e Mariana do Séc. XIX que possuam anúncios publicitários 
pertinentes a nossa questão de pesquisa e análise do corpora  por meio da teoria Semiolingüística 
proposta por Charaudeau,  pretendemos depreender a memória sócio discursiva de Ouro Preto e 
Mariana por consideramos que os anúncios publicitários, em sua constituição discursiva, revelam 
a imagem, os desejos e os anseios dos sujeitos e da sociedade oitocentista. 
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Cultura e Pobreza: Deslocamentos entre Estrutura e Acontecimento 
 

Aluno: Thiago Manchini de Campos 
Orientadora: Profa. Dra. Carolina Rodríguez Zuccolillo  

Instituição: IEL – Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns pontos que cercam o debate atual 

relacionado à definição de “cultura” e seus efeitos na abordagem à temática da pobreza. Para tal, 
partimos de algumas perguntas que têm como função nortearem a nossa reflexão. O que é 
“cultura”? Quais são as conotações dadas a ela? Quais os seus usos? O conceito de cultura, em 
última instância, promove ou marginaliza a diferença? Estas são algumas questões que nos afetam 
de maneira mais intensa. Por vivermos em um país historicamente constituído por fronteiras 
sociais e políticas hierarquizadas e fortemente demarcadas, “cultura” pode ter usos específicos, 
podendo assumir, muitas vezes, a forma de “aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 
queremos apoderar.” (Foucault, A Ordem do Discurso). Com isto queremos dizer que, por ser uma 
noção central nas discussões relacionadas à problematização das formas de sociabilização 
existentes em nossa sociedade, “cultura” pode ser usada politicamente, tanto para desconstruir 
uma aparente homogeneidade, dando lugar à diferença como elemento estruturante das relações 
humanas, como para reafirmar esta mesma homogeneidade, silenciando neste processo as 
singularidades que nos permeiam e perpassam. Clifford Geertz, que junto com Levi-Strauss é 
considerado um dos antropólogos mais relevantes do pós guerra, nos alerta para este fato ao 
discorrer sobre os usos da diversidade, afirmando que a diferença serve tanto para pensar que a 
realidade é complexa, possibilitando uma melhor perspectiva do lugar histórico e socialmente 
constituído que ocupamos, como também para discriminar. A quebra das restrições geográficas no 
contexto da globalização possibilita novas configurações e novos modos de (inter)agir e de se 
(inter)relacionar. É a esta dispersão que Stuart Hall chama de “diáspora”, sendo que, segundo o 
mesmo, este é um momento produtivo para se pensar a questão da relação entre “cultura” e 
“diferença”, já que o cruzamento constante de pessoas de nacionalidades diferentes, portadoras 
de experiências diversas, permite que novas identidades sejam constituídas, atribuindo à 
“diferença” um papel central no questionamento das relações de poder. Desta forma, a natureza 
heterogênea do mundo globalizado coloca em cheque as teorias que tenham como objeto 
“cultura” e que tratem desta ora privilegiando a estrutura – porque não explicam a mudança – ora 
privilegiando a ação – porque não explicam a permanência de certas formas de sociabilidade, ou 
seja, de “comportamentos”. Todo este debate em torno de “cultura” acaba, de certo modo, 
atravessando diversos campos das Ciências Humanas, afetando os estudos sobre a pobreza. Face 
aos discursos de cunho capitalista caracterizados por dizeres que veiculam o "sucesso" à inserção 
do sujeito no mercado, a pobreza é significada, aos olhos da sociedade, como uma "mancha" no 
ideário progressista propagado pelas políticas públicas, de melhoria constante das condições de 
vida. Se na década de 1990 a pobreza era definida pelo Banco Mundial como a incapacidade de 
atingir um padrão mínimo de vida baseado na renda, na década de 2000 o conceito de pobreza 
sofre um deslocamento: além de monetária, é também definida como ausência de capacidades 
econômicas, políticas e sociais do indivíduo. Este fato aponta para um ponto importante: o 
deslocamento da preocupação teórica e científica com a estrutura econômica (década 1990) para 
o indivíduo (década 2000). As pesquisas sobre a pobreza nas últimas décadas têm sido polarizadas 
entre o estudo das estruturas e das individualidades. A primeira via de pesquisa tem como base 
discursos nos quais "cultura" e "economia" assumem um papel determinante nas ações humanas 
e formas de sociabilidade. Deste ponto de vista é possível afirmar que determinada comunidade 
ou nação é "pobre" pois isso é algo historicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, ou 
seja, estruturalmente intrínseco. Já a segunda via considera que a realidade é resultado do 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 3 

 

29 
 

agenciamento do indivíduo. Pensar a pobreza por este prisma possibilita discursos que afirmam 
que o pobre só o é porque quer: basta agir para sair desta situação. Em meio às dispersões dos 
discursos científicos sobre cultura e pobreza é possível encontrar algumas regularidades, sendo 
que a mais saliente talvez seja esta: ambas são, na grande maioria dos casos, abordadas de forma 
dicotômica, apresentadas como fruto/problema do funcionamento das estruturas ou do indivíduo. 
É neste ponto que a Análise de Discurso, conforme pensada por Pêcheux, contribui de forma 
produtiva, pois nos mostra que o funcionamento dos discursos está diretamente relacionado ao 
entremeio de estrutura e acontecimento. Deixa-se de lidar com dicotomias para se trabalhar com 
a contradição: um sentido não é somente "um ou outro", mas sim "um e outros". A Análise de 
Discurso permite abordar o funcionamento dos discursos e a constituição dos sentidos tanto do 
ponto de vista estrutural como do individual – não cognitivo, mas do sujeito tomado pela língua e 
sua incompletude, pelo histórico e suas contradições. As implicações que isto acarreta para o 
estudo dos discursos sobre a pobreza são, no mínimo, produtivas. Os sentidos de pobreza não são 
transparentes e imóveis, passando a serem colocados em "relação a", ao componente político e 
ideológico, à "posição sujeito" que os indivíduos ocupam e que incidem nas formas de 
sociabilidade. Face ao histórico, estes sentidos funcionam em termos contraditórios e múltiplos; a 
pobreza, sua definição, causas e efeitos passam a serem trabalhados a partir do E e não do OU. A 
incompletude do simbólico “abre” os discursos sobre a pobreza e sua relação com “cultura”. Deste 
modo esperamos que esta comunicação possa contribuir para com o debate teórico que perpassa 
tanto as definições de “cultura” como de “pobreza”, lançando um novo olhar que contemple o 
entremeio entre o estrutural e a ação individual. 
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Futebol arte, discursos à parte: o discurso construído pela mídia sobre a Copa do Mundo de 
2010 em um país de terceiro mundo 
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Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Mestrado em Letras, Estudos da Linguagem 
 

O ano de 2010 já está marcado na história. Pela primeira vez, a Copa do Mundo FIFA de 
Futebol chegou ao continente mais pobre do planeta, trazendo holofotes da mídia de todo o 
mundo para a África do Sul. Por esses e outros motivos, o país de Nelson Mandela ganhou as 
manchetes e passou a ser assistido nos cinco continentes, despertando a curiosidade e o 
imaginário das pessoas sobre o futebol e a cultura do país-sede. O mundial de 2010 provocou uma 
série de sentimentos, avaliações, valores e discursos socioculturais, ao colocar em questão a 
relação de poder entre países ricos e em desenvolvimento numa proximidade como há tempos 
não se via.  

Algumas questões podem ser lançadas a partir dessas considerações: quais os discursos 
construídos pela mídia sobre a África do Sul antes e durante a realização da Copa do Mundo de 
2010? Aos olhos do mundo, a África, com todas as suas peculiaridades e excentricidades, tornou-
se o foco desse evento ou a visão que o mundo teve dela continuou sendo eurocêntrica, 
referindo-se a sede da competição como periferia do mundo desenvolvido? Quais as diferenças de 
uma Copa realizada hoje no primeiro e no terceiro mundo? O país do continente mais pobre do 
mundo tem condições de abrigar um evento como este? 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar recortes discursivos com 
viés político-sociocultural construídos pela mídia nacional. Para tanto utilizaremos como fonte 
revistas, jornais e sites brasileiros em um recorte temporal que envolve os meses que 
antecederam o evento, bem como o período de realização do mesmo. Será feito um mapeamento 
discursivo que passa pelos campos do jornalismo, da história e da análise do discurso, a fim de 
investigar não apenas o que envolve a arte do futebol, mas, principalmente, os elementos que 
constituem a principal questão desse trabalho: se a imprensa brasileira apresentou um discurso 
social pronto e/ou ao mesmo tempo, ajudou a (des)construí-lo, por meio de estratégias de 
persuasão e argumentação? 

O aporte teórico-metodológico dessa pesquisa está centrado nos estudos da escola francesa 
da Análise do Discurso, com ênfase na vertente Semiolinguística trabalhada por Charaudeau, que 
reconhece a argumentação como sendo a forma de ganhar a adesão de um auditório com um 
enunciado. Remetendo a Aristóteles, que diz que “o produto da argumentação é aquilo que se 
crê” – Charaudeau propõe que argumentar seja uma racionalidade que corresponde à maioria das 
motivações humanas no cotidiano, mas que não poderia nunca se abster do critério da prova 
(MEYER, 2007). Tais recursos podem causar certos efeitos no destinatário, como, por exemplo, 
contribuir para a consolidação ou não de uma imagem estereotipada dos habitantes e dos 
costumes do país-sede da Copa. Ao aplicar essas proposições, será possível analisar as 
características psicossociais que penetram na língua para novas construções discursivas e as 
características lingüísticas que se entrelaçam no discurso para construção de novos signos. O 
social, ao mesmo tempo configurado pela atuação do discurso, ajuda também na construção de 
outros discursos. (CHARAUDEAU, 1996). 

Essa estrutura previamente pensada para se alcançar o sucesso na interação entre emissor e 
receptor é chamada por Charaudeau (1996) de Contrato Comunicacional, pois pressupõe “que os 
indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas sociais sejam suscetíveis de estarem de 
acordo sobre as representações dessas práticas sociais”; assim “todo ato de comunicação é 
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interacional e contratual” (CHARAUDEAU). Com o Contrato pré-definido, o sujeito enunciador 
define e articula seu discurso e se posiciona frente ao seu público, a fim de alcançar o sucesso no 
seu ato de comunicação.  

No caso das matérias veiculadas nos principais periódicos analisados nessa pesquisa – o 
jornal Estado de Minas e as revistas Época, Veja, IstoÉ, Viagem & Turismo, ESPN e Placar, que 
abordaram o assunto em questão – verificamos aspectos do Contrato Comunicacional. O aspecto 
comunicacional: ao saber sobre o que falar, em nome de quem falar, para quem e como falar, 
observamos que os veículos mencionados se direcionam para um público-alvo interessado pelo 
evento sul-africano. O situacional: as percepções que os parceiros da comunicação têm do 
contexto em questão, isto é, dos saberes e das representações socialmente partilhadas sobre a 
África do Sul, apropriando-se de expressões populares ou analogias de acordo com o 
conhecimento do seu público-alvo. E o intencional: o aspecto determinante para que o leitor se 
interesse e consuma as matérias das revistas. Pois quem narra tem algum propósito ao narrar, isto 
é, já que nenhuma narrativa é ingênua, há sempre uma intenção por trás de um discurso.    
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As cores da nação: um estudo discursivo de artigos colocados em circulação pela mídia impressa 
sobre o “novo” lugar do “negro” no conjunto da sociedade nacional 
 

Aluna: Fabi Jesus 
Orientador: Profa. Dra. Carolina María Rodríguez Zuccolillo 

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
“Tudo isso é em verdade interessante, mas, que diabo, essa gente não usa calças!”: 

Montaigne, em Os canibais (1578), parece sintetizar a inquietação diante da questão da diferença 
ou da desigualdade entre os homens: a princípio parecendo ir em contrário aos pressupostos do 
ideário etnocentrista – delineado a partir do descobrimento do “Novo Mundo” –, o humanista 
termina a exposição de seus argumentos elogiosos sobre os Tupinambás demonstrando seu 
espanto diante dos hábitos daquele povo “estranho”. 

A diferença e a desigualdade entre os homens levou, por exemplo, à formulação de teorias 
raciológicas. Embora supostamente refutadas, parece-me que ainda são colocadas em circulação 
de maneira não-evidente. A noção de “raça” ainda seria mobilizada atualmente; e, com isto, 
possilibita a existência de mecanismos de segregação ainda vigentes. 

A despeito do papel fundamental que as Ciências Sociais e Humanas têm desempenhado em 
estudos voltados a essas questões, parece-me que as teorias desenvolvidas não as explicariam a 
contento. Mobilizo, pois, as ciências da linguagem: “em uma proposta em que o político e o 
simbólico se confrontam, essa nova forma de conhecimento coloca questões para a Lingüística, 
interpelando-a pela historicidade que ela apaga, do mesmo modo que coloca questões para as 
Ciências Sociais, interrogando a transparência da linguagem sobre a qual elas se assentam” 
(Orlandi, 2005: 16).  

Um texto, entendido enquanto uma realização de discursos, não está fora da sociedade. 
Estamos em constante movimento de discursividades, com o que se constituem os diversos 
sujeitos em uma dada sociedade, em determinado momento histórico. Portanto, o texto é passível 
de ser considerado como um acontecimento discursivo na história. Ao investigar as marcas 
lingüísticas inerentes ao discurso, é possível verificar a multidimensionalidade de aspectos 
culturais imbricados nas formações discursivas que o atravessam, quais sejam, sociais, políticos, 
econômicos, históricos. 

"O discurso pertence a um sistema de normas (...) que derivam da estrutura de uma 
ideologia política, correspondendo, pois, a um certo lugar no interior de uma formação social 
dada" (Orlandi, 2005). 

A relevância e a originalidade desta pesquisa consiste na mobilização do quadro 
epistemológico da Análise de Discurso (em filiação aos trabalhos de Pêcheux e Orlandi, entre 
outros) para a investigação da produção do consenso em relação ao “negro”: há poucos estudos 
que versem sobre este tema utilizando o aparato teórico das ciências da linguagem. 

Nesta pesquisa, viso analisar mecanismos de segregação que continuam vigentes. Pretendo 
com isso contribuir com as discussões do Projeto Temático CAeL17 – Cidade, Consenso, 
Administração, Linguagem e Lei (Processo Fapesp No. 2004/07734-0), mostrando de que modo 
certos mecanismos de segregação estão presentes de maneira não-evidente em discussões sobre 
o lugar social do “negro” na sociedade nacional e as políticas públicas formuladas para incluí-lo em 
espaços que não são comumente ocupados por ele. 

Este trabalho toma por objeto o papel do “negro” nos discursos sobre a questão da 
identidade  nacional, a ser analisado a partir de textos veiculados pela mídia impressa no (1) 
século XIX, quando dos debates em torno da abolição da escravatura e (2) momento atual, em que 
se discute a adoção de Políticas Públicas de Ação Afirmativa. Trata-se de dois momentos cruciais 
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em se tratando da mudança de estatuto do “negro”, já que visam afetar o lugar historicamente 
ocupado por ele no conjunto da sociedade nacional e promover novas formas de civilidade.  

Parece-me que os debates que envolvem estas questões se focalizam na possibilidade (ou 
não) de “coletivos humanos” diferentes se relacionarem socialmente – e suas possíveis 
implicações. O que escapa da discussão: p.e., o questionamento da noção de “raça”. Neste 
trabalho, pretendo investigar em que medida deslocamentos (ou não) de termos como “negro” e 
“branco” mantém o lugar assimétrico ocupado pelo “negro” no conjunto da sociedade nacional. 

Tendo por fundamento teórico a Análise do Discurso, procurarei verificar nesses textos 
mecanismos discursivos de construção do que seria o “negro” e o ‘branco”, observando como ela 
afeta a constituição de uma democracia efetiva no Brasil e determina Políticas Públicas. 
Investigarei a hipótese de que a posição de sujeito nos discursos que aludem aos estereótipos 
atribuídos ao “negro” e ao “índio” é a do “branco”, num processo em que a construção da 
identidade desses coletivos humanos se daria de modo concomitante e por contraste.  

Para tanto, pretendo (I) verificar a produção do consenso – cuja prática se fundamenta na 
opinião pública –, tido como pressuposto das políticas públicas consideradas democráticas: nesta 
pesquisa, será analisado o consenso produzido em relação ao “negro”; (II) considerar o contexto 
de extinção do trabalho escravo africano com o intuito de abordar possíveis “condições 
(mecanismos, processos...) nas quais um acontecimento histórico (um elemento histórico 
descontínuo e exterior) é susceptível de vir a se inscrever na continuidade interna, no espaço 
potencial de coerência próprio a uma memória” (Pêcheux, 1999: 49-50) - sublinho que “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” (idem, 50); (III) investigar de que forma a questão da identidade 
nacional aparece em textos veiculados pela imprensa cotidiana e (IV) compreender como as 
noções de consenso, cidadania e civilidade são formuladas e constroem uma determinada idéia de 
democracia. 
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Imagem de crianças, ciências e cientistas na divulgação científica para o público infantil 
 

Aluna: Christiane Cardoso Bueno 
Orientador: Rodrigo Bastos Cunha  

Instituição: IEL/Labjor - Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
A divulgação científica bem feita é um instrumento útil para a consolidação de uma cultura 

científica. E essa divulgação deve começar logo na infância. A divulgação do conhecimento 
científico na mídia faz com que o cidadão comum, seja ele criança, jovem ou adulto, tome contato 
cada vez mais frequente com o mundo da ciência, sem se dar conta do papel estratégico que ela 
ocupa nas sociedades modernas. (Caldas, 2005) 

Quando as ações de divulgação científica são dirigidas à criança, têm-se como um dos 
objetivos iniciá-las na leitura da linguagem científica (Gouvea, 2000). Criar o “gosto pela ciência” 
desde cedo é uma forma de ampliar e consolidar essa cultura científica. Estimular o interesse da 
criança pelo mundo da ciência significa abrir uma porta para que cada vez mais conheçam (e 
busquem conhecer) os saberes e fazeres das ciências, não somente durante essa faixa etária, mas 
também em sua vida adulta. Isso contribuiria significativamente para a disseminação e 
consolidação de uma cultura científica.  

Essa faixa etária se faz tão importante para a popularização da ciência porque cada vez mais 
se enfraquece a ideia de que divulgar a ciência é apenas levar informação ao cidadão e ganha 
forças a concepção de que é necessário pensar na formação do cidadão. É preciso enfatizar a 
divulgação científica para a formação do cidadão, no sentido de ele possa ter opiniões e uma visão 
crítica de todo o processo envolvido na produção do conhecimento científico com sua circulação. 
Não cabe à divulgação científica apenas levar a informação, mas também atuar de modo a 
produzir as condições de formação crítica do cidadão em relação à ciência. Não só cabe à 
divulgação contribuir para a aquisição de conhecimento e informação, mas a produção de uma 
reflexão relativa ao papel da ciência, sua função na sociedade, as tomadas de decisão correlatas, 
os fomentos à ciência, seu próprio destino, suas prioridades. E aqui as crianças são fundamentais. 

Mas qual ciência é divulgada nas revistas e suplementos infantis? E que perfil de criança 
esses veículos imaginam ter como público? 

O objetivo deste estudo é analisar o discurso de matérias jornalísticas apresentadas em 
revistas e suplementos infantis para buscar responder essas perguntas. Através da análise do 
discurso, que envolve não apenas o texto jornalístico em si, mas também imagens (fotos, gráficos, 
ilustrações, etc), assim como a escolha das pautas e os modos de produção, pretende-se apontar 
quais são as imagens de crianças, de ciências e de cientistas que permeiam essas publicações. 
Como diz Orlandi (2006, p.15):  
 

O sujeito da análise do discurso não é o sujeito empírico, mas a posição sujeito projetada 
no discurso ... O enunciador e o destinatário, enquanto sujeitos, são pontos da relação de 
interlocução, indicando diferentes posições sujeito. E isto se dá no jogo das chamadas 
formações imaginárias que presidem todo discurso: a imagem que o sujeito faz dele 
mesmo, a imagem que ele faz de seu interlocutor, a imagem que ele faz do objeto do 
discurso. Assim como também se tem a imagem que o interlocutor tem de si mesmo, de 
quem lhe fala, e do objeto do discurso.  

 
Evidenciando e analisando essas imagens, pode-se descobrir muito como é feita a divulgação 

científica para crianças no Brasil, qual a imagem que se tem de ciências (ela é verdadeira e 
absoluta ou está em constante desenvolvimento? Está acima do bem e do mal ou possui falhas? 
As ciências exatas ainda se sobressaem ou as humanas dividem o espaço igualitariamente?), de 
cientistas (é ainda aquele personagem caricato de jaleco branco confinado em um laboratório? 
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Um gênio?) e de crianças (para que idade esses veículos se dirigem? E esses veículos pressupõem 
que seu público é desinformado ou já têm algum conhecimento científico?). A investigação se 
propõe a analisar essas questões e trazer novos olhares para como é feita a divulgação científica 
para crianças. 

Para se realizar esse estudo serão analisadas as matérias jornalísticas publicadas em uma 
revista de divulgação científica para crianças (Ciência Hoje para Crianças), uma revista infantil não-
especializada em ciência (Revista Recreio), e um suplemento infantil também não-especializado 
em ciência (Folhinha, suplemento do jornal Folha de S. Paulo). A revista Ciência Hoje para 
Crianças, do Instituto Ciência Hoje, foi escolhida por ser o único periódico impresso integralmente 
voltado à divulgação científica para crianças, e com grande circulação. A revista Recreio, da editora 
Abril, foi escolhida por ser uma das revistas infantis brasileiras mais longevas e de maior 
circulação, e que frequentemente aborda temas de ciências. E o suplemento infantil Folhinha, do 
jornal Folha de S. Paulo, foi escolhido por também ter uma forte presença de matérias 
relacionadas às ciências, por sua periodicidade mais curta (é semanal) e por fazer parte de um dos 
jornais diários com maior circulação no país. 

Através da análise de material recolhido desses veículos pretende-se não apenas fazer um 
quadro geral da divulgação científica para crianças no Brasil, mas também apontar os efeitos de 
sentido dos discursos e suas condições de produção, trazendo para o debate a divulgação 
científica não apenas como “popularização”, mas como construção do conhecimento pela 
representação da informação científica construída culturalmente pela mídia. Ou, como diz Caldas 
(2005, p. 02):  

 
Aprender a aprender’, ensinava Paulo Freire. ‘Saber pensar’, complementa Pedro Demo. 
Como, porém, ‘aprender a aprender’ e ‘saber pensar’? Os caminhos são inúmeros. 
Entretanto, todos eles, não importam os atalhos ou percursos realizados, o fundamental é 
manter a curiosidade pelo conhecimento, ensinar a fazer perguntas, a pensar, a 
desenvolver argumentos, sejam eles contrários ou favoráveis ao tema em estudo. Nessa 
perspectiva, o jornalismo científico deve contribuir além da divulgação da produção 
científica e do avanço do conhecimento, para a compreensão e percepção pública de que 
não existem respostas imediatas, não existem respostas prontas. Ajudar a opinião pública 
a entender que a ciência é uma busca permanente  e a formulação de questões relevantes 
para dirimir dúvidas, em lugar de aceitar como verdadeiro e definitivo, tudo o que é 
veiculado pela mídia sobre C&T.  
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MESA 05 – ANÁLISE DO DISCURSO 
Espaço periférico e saber urbano: pontos de (ex)tensão 
 

Aluno: Fábio Ramos Barbosa Filho 
Orientadora: Profa. Dra. Eni de L. Puccinelli Orlandi 

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística 

 
 A cidade é um fenômeno simbólico, social e histórico constituído pelo atravessamento de 

inúmeras vozes. Esse espaço, ou fenômeno simbólico, dá forma a diversos gestos de 
interpretação. Gestos que desembocam em falas especializadas, que especulam, criam conceitos, 
interpretam, analisam dados e fabricam soluções. Falas que legislam e determinam os modos 
como os habitantes deverão proceder, administram formas de sociabilidade. Falas ordinárias, não 
filiadas ao domínio protocolar de um saber científico e nem associadas às técnicas e políticas 
urbanas, mas que marcam posição frente às vozes especializadas e legitimadas pela concentração 
formal dos saberes na sociedade contemporânea, seja pela dissonância, seja pela harmonia. 
Sendo assim, este objeto de reflexão comum a diversas áreas do conhecimento, comporta um 
leque de sentidos que o constituem como um fenômeno complexo, cuja materialidade suscita 
reflexões filosóficas, semânticas, arquitetônicas, urbanistas, geográficas, dentre inúmeras outras. 
Mas um fenômeno – e aí fazemos menção à perspectiva materialista – jamais se restringe ao que 
se fala sobre ele. Há um real que sempre escapa e que não é representável, que não é 
simbolizável. Trazemos aqui algumas reflexões preliminares, sobretudo teóricas e metodológicas, 
a respeito das tensões e relações que se estabelecem entre o saber urbano ordinário e o saber 
urbano especializado no que tange à textualização do espaço periférico. Essas reflexões buscam 
articular, a partir da Análise de Discurso, um olhar sobre as falas de três instâncias do saber 
(urbano): a fala da ciência, a fala jurídico-administrativa e a fala da rua. Para tanto, iremos lidar 
com algumas possibilidades teóricas e metodológicas de trabalho e não nos deteremos na análise 
de corpus. Esperamos poder dar um passo teórico e metodológico em direção a um modelo de 
abordagem dos saberes sobre o espaço periférico a partir das reflexões sobre a linguagem. Essas 
três instâncias do saber se configuram inicialmente como: a) o discurso da ciência, representado 
pelas falas do urbanista b) o discurso da administração pública, representado pelos estatutos, leis 
e planejamentos e c) o discurso urbano, representado pelas narrativas urbanas, cindido entre falas 
esparsas de moradores de áreas periféricas. Nosso objetivo é analisar o funcionamento da tensão 
que se estabelece na textualização desse espaço e avaliar de que modo ela situa a diferença entre 
o saber ordinário (fala da rua) e o saber autorizado dos especialistas (falas da ciência e 
administração pública). A partir da análise dessas diferenças cabe também avaliar em que medida 
essas falas se entrelaçam na memória discursiva e se assentam em já-ditos da “mesma” ordem. 
Tendo colocado essa interface, abre-se um plano para que possamos analisar de que modo o 
sujeito-urbano se constitui a partir de cada uma dessas instâncias de saber e de que modo 
podemos relacioná-lo a um lugar de cidadania a partir da noção de tópica cívica. Desse modo, 
noções como espaço periférico, fala da ciência, fala da rua e fala jurídico-administrativa são 
montagens que irão se transformar em conceitos a partir do gesto analítico. Com isso podemos 
dizer que, na Análise de Discurso, não existe trabalho conceitual sem exposição à materialidade. A 
noção de formação discursiva por exemplo, não é uma noção a priori. O que é, por exemplo, o 
discurso jurídico? É uma montagem, operada pelo procedimento analítico, pelo analista. Nesse 
sentido o analista é um operador de correspondências. Ele é aquele que vai buscar, no 
interdiscurso, a regularidade que torna possível agrupar determinados dizeres em conjunto. A 
partir de uma compreensão preliminar da conjunção entre esses saberes, cremos que tanto o 
saber urbano quanto o saber sobre o urbano se caracterizam como práticas (HERBERT, 1973). À 
primeira vista, podemos perceber que o saber urbano científico (que, por meio de um recorte, 
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será trazido à baila como a fala dos urbanistas) e o saber urbano jurídico-administrativo 
(pronunciamentos e documentos políticos) buscam se instituir mediante a transformação do saber 
ordinário. Esse movimento institui os dois saberes no limiar das práticas teóricas, políticas e 
técnicas. Já o saber urbano ordinário se situa como uma prática que retoma os dois saberes 
especializados numa tensão com o real da cidade, mediado pelo imaginário (ideologia) urbano. 
Como afirma Eni Orlandi (ORLANDI, 1999), há uma determinação da fala urbana pela fala do 
urbanista e, podemos complementar, pela fala da administração pública, que compõem um 
atravessamento da fala ordinária pela fala especializada. É, sobretudo, nesse espaço de relações e 
tensões que nosso interesse pela cidade se concentra. Como dissemos logo no início, queremos 
refletir sobre os modos de constituição de um percurso teórico e metodológico, partindo da 
Análise de Discurso, que nos dê suporte para analisar as falas sobre o espaço periférico. Não 
buscamos aqui pensar (pelo menos não de forma direta) num dispositivo que nos auxilie em um 
modo de enxergar o espaço periférico, mas em elaborar um dispositivo para investigar um modo 
de analisar os modos de configuração do saber urbano.  A construção de um percurso face ao 
dispositivo, ao instrumento, parte da concepção de que na Análise de Discurso não há uma 
metodologia a priori que, de forma repetível, se aplique a diversos fenômenos. O que nos leva a 
afirmar que cada materialidade reclama um gesto analítico específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 5 

 

39 
 

 A “hipercorreção” produzida em diferentes posições-sujeito e o desejo de pertencimento ao 
grupo dos q “sabem falar/escrever” 
 

Aluna: Elizete Beatriz Azambuja 
Orientadora: Profa. Dra. Eni de L. Puccinelli Orlandi 

Instituição: Unicamp/UEG  
Doutorado em Linguística 

 
No espaço de pesquisa do doutorado, discuto alguns pontos que concernem à relação 

sujeito/língua, a partir de enunciados constituídos por “hipercorreção”, sustentando-me na teoria 
da Análise de Discurso.  

De partida, chamo a atenção ao uso das aspas na palavra “hipercorreção”, a fim de 
demarcar a diferença entre essa noção enquanto objeto de reflexão na Sociolinguística, e essa 
mesma noção vista pela perspectiva discursiva. 

O corpus inicial se constitui heterogeneamente, visto que estou construindo com textos 
orais e escritos. Os textos orais são enunciados coletados durante reuniões na universidade e 
sessões ordinárias na Câmara Municipal de diferentes municípios: Luciara e Cáceres, no Mato 
Grosso, e em São Luís de Montes Belos, em Goiás. Os textos escritos são recortes de uma 
avaliação de um determinado projeto de extensão desenvolvido na unidade prisional de São Luís 
de Montes Belos/GO, autoavaliações produzidas por alunos de um determinado curso de 
especialização cujos participantes são alunos egressos de diferentes cursos: Letras, Geografia, 
História, Biologia, entre outros textos que estou coletando. 

Na perspectiva em que desenvolvo esse trabalho, a definição para “hipercorreção”, 
construída há algum tempo por lingüistas é, no mínimo, insuficiente, por tratar como “natural” a 
distribuição política das línguas, reafirmando o ideal de língua e trazendo a imagem de um sujeito 
que tem domínio do seu dizer. Vejamos o que traz este  Dicionário de Lingüística:  

 
Correção ‘acima do nível da linguagem urbana’. Fenômeno lingüístico que consiste na 
busca excessiva de correção – na fonética, na acentuação, no uso de termos -, que acaba 
por levar a pronúncias e a usos incorretos, por temor de incidir em erros populares. É do 
domínio da sociolingüística, freqüente em casos de pessoas que ascendem a uma nova 
classe social, por motivos sócio-econômicos (mudança para a cidade, casamento com 
pessoa de outra classe, enriquecimento, etc.). (DUBOIS et al., 1993, p. 323-4). (grifos dos 
autores). 

 
Preocupo-me em salientar que não estou tratando de um sujeito consciente do enunciado 

que produz. Ao contrário, penso na hipercorreção como uma marca formal da relação que o 
sujeito tem com a própria língua, construída ideologicamente. 

Assim, é relevante afirmar que esta pesquisa parte do princípio de que: 
 

 falar é uma prática política, no sentido largo do político, quando se consideram as 
relações históricas e sociais do poder, sempre inscritas na linguagem. (ORLANDI,  2002, p. 
95). 

 os espaços de enunciação são espaços divididos desigualmente, de disputa pela 
palavra. (GUIMARÃES, 2002, p. 24). 

 falar Português no Brasil é falar uma língua que são várias (...) uma língua dividida, de 
tal modo que ela é uma e é diferente disso (...) esta divisão é marcada por uma hierarquia 
de identidades. Ou seja, esta divisão distribui desigualmente os falantes segundo os 
valores próprios desta hierarquia. (GUIMARÃES, 2002, p. 21). 
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Considerando os pontos acima colocados, penso que fazer um estudo sobre a hipercorreção 
numa perspectiva discursiva contribui, efetivamente,  para melhor compreender os aspectos  
político-ideológicos que constituem a relação do sujeito com a língua.  

Com essa pesquisa, pretendo alcançar os seguintes objetivos:  
 

 analisar, na perspectiva da Análise de Discurso, a relação sujeito/língua, considerando 
o processo de divisão desigual da língua em nossa sociedade; 

 compreender como se constitui a relação sujeito/língua, identificando processos de 
naturalização de alguns pré-construídos sobre a língua e investigando a produção da 
“hipercorreção”, ao analisar discursivamente enunciados  produzidos por diferentes 
sujeitos. 

 
É necessário enfatizar que em relação à língua há 
 

[...] toda uma série de pré-construídos que circulam pelas diferentes classes sociais, 
formando um bloco aparentemente homogêneo e coeso. [...] os locutores têm como uma 
capacidade “natural” para hierarquizar as produções do falante de uma sociedade, 
distribuindo-as, também naturalmente, entre as diferentes classes sociais e atribuindo 
como causa dos erros e faltas, o locutor.   (SILVA, 2007, p. 157).     

 
Nessa discussão, é fundamental lembrar Pêcheux (1997, p. 82-87) quando afirma que há um 

jogo de formações imaginárias que preside todo discurso, visto que considero que as imagens que 
o sujeito tem de si mesmo, do outro e do próprio referente, no caso, a língua, constituem o 
processo de produção de enunciados com “hipercorreção”.  

A “hipercorreção”, conforme Cox (2004, p. 136), “nada mais é do que o desejo de se 
apropriar das formas lingüísticas que valem mais no mercado de bens simbólicos”. Na perspectiva 
em que me inscrevo, esse “desejo” não é do conhecimento do sujeito, já que se constitui 
ideologicamente.: “todos” querem falar e escrever “certo”, da “melhor” forma possível. Para isso, 
traz à tona o imaginário das formas lingüísticas hegemônicas que construíram nas suas 
experiências, nas suas práticas lingüísticas nos espaços formais de enunciação.  

Considero que, como pesquisadora, poderei ter melhores condições para interferir no 
imaginário social sobre a língua, ao procurar compreender o funcionamento da “hipercorreção”, 
assim como ao pensar em possibilidades de espaços de enunciação capazes de produzir 
resistência à hierarquização dos diferentes falares. Conforme Orlandi, Payer  e Silva (2007, pp. 61; 
122 e 159, respectivamente), é necessário historicizar as questões em relação à língua e 
desconstruir o seu sentido de evidência. 

Os elementos que foram levantados até o momento do pesquisa foram suficientes   para 
poder dizer que as categorias instauradas pela teoria sociolinguística, como faixa etária, nível de 
escolaridade, gênero, entre outros aspectos, não são suficientes para compreendermos a 
produção da “hipercorreção”,  visto que é possível observar diferentes tipos desse fato linguístico 
em enunciados produzidos por falantes que ocupam posições-sujeito distintas, em diferentes 
situações de fala. Na perspectiva discursiva, podemos dizer que isso acontece porque há um 
imaginário de “correção” de língua construído que constitui o desejo do falante de se expressar 
“corretamente”. 

Enfim, há um longo percurso teórico-analítico que ainda tenho que percorrer para responder 
questões que se colocam ao buscar compreender as relações de poder que constituem a própria 
relação sujeito/língua e os saberes que se constituem sobre ela.  
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Análise discursiva do sujeito urbano, o Motoboy de São Paulo 
 

Aluna: Julia Frascarelli Lucca 
Orientador: Mônica Graciela Zoppi-Fontana  

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística 

 
A presente pesquisa tem como finalidade compreender o funcionamento dos discursos que 

significam o Motoboy enquanto sujeito transgressor de uma urbanidade. Para isso, tem como 
pontos norteadores na seleção do corpus, os sentidos produzidos sobre/pelo Motoboy na sua 
relação com a velocidade e com a nova configuração do mundo do trabalho na atual sociedade 
capitalista. Baseada na perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso (AD) de 
perspectiva materialista, fundada pelo filósofo Michel Pêcheux, esta pesquisa buscará a 
compreensão dos efeitos desses sentidos na cidade através da articulação língua/sujeito/história. 
A metodologia proposta pela AD parte da compreensão das condições de produção dos discursos 
com o intuito de chegar à compreensão das formações ideológicas presentes no discurso. A 
análise terá como instrumento de entrada no corpus a compreensão das formações imaginárias 
presentes na superfície linguística. O material a constituir o corpus abrangerá textos da mídia, 
como jornais de grande circulação, trechos do documentário “Motoboys: vida loca”, textos 
legislativos de regulamentação e entrevistas abertas com Motoboys da cidade de São Paulo. 

O espaço urbano, aqui compreendido como “sítio de significação que requer gestos de 
interpretação particulares. Um espaço simbólico trabalhado na/pela história, um espaço de 
sujeitos e de significantes” (ORLANDI, 2004, p. 32), é marcado pelo complexo sistema de relações 
humanas que se modificam constantemente e, ainda, pela heterogeneidade desses sujeitos. A 
cidade, materialização dessa urbanidade, devido à quantidade de significações e repetições dessas 
na linguagem, é repleta de lugar comum. Os estereótipos, os clichês e os lugares comuns fazem 
parte do imaginário social da cidade. O que a análise do discurso faz é analisar justamente esses 
enunciados estabilizados (ORLANDI, 2004). 

Enquanto sujeito urbano, o Motoboy é considerado, muitas vezes, motivo de “conflito 
social” no trânsito de São Paulo, pois está em meio a uma disputa acirrada por espaço. Ora 
apontados como heróis por conseguirem atravessar o bloqueio do trânsito, ora acusados de 
causar mais violência e acidentes no cotidiano da cidade, observam-se comentários de ódio e ao 
mesmo tempo de reconhecimento da importância desses sujeitos na circulação urbana. É na 
desorganização revelada pela cidade que se podem encontrar as falas desorganizadas, ou seja, os 
“lugares onde sentidos faltam, incidência de novos processos de significação que perturbam ao 
mesmo tempo a ordem do discurso e a organização do social” (ORLANDI, 2004, p. 63).   

Em trabalho anterior, analisei quatro enunciados de dois textos midiáticos, a entrevista 
realizada no documentário “Motoboys: vida loca” com o psicanálista Jacob Goldberg e a crítica 
realizada por Raphael Mesquista sobre o filme “Os 12 trabalhos” na Revista de Cinema online 
“Contracampo”, ambos os textos definem o Motoboy enquanto transgressor. Procurei verificar o 
funcionamento desses enunciados, tentando responder às questões: que sentidos são produzidos 
quando o Motoboy é significado enquanto sujeito vizinho à transgressão? Por trás do sentido de 
transgressão, quais outras imagens estariam significando o Motoboy na cidade de São Paulo?  

O instrumento de entrada no corpus definido para a realização dessa pesquisa foi o de 
compreensão das formações imaginárias produzidas em determinadas condições de produção dos 
discursos sobre o Motoboy em São Paulo, pois são essas imagens que constituem as posições 
desses sujeitos no espaço urbano, visto que estas não se dão apenas pelos lugares que os sujeitos 
ocupam na sociedade, mas pelas imagens que resultam de suas projeções (ORLANDI, 2007). Além 
disso, o conceito de processo de designação (GUIMARÃES, 1995) enquanto relação de referência 
instável, produzida pelo cruzamento de diferentes posições sujeitos (ZOPPI-FONTANTA, 2003) é 
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utilizado para compreender as designações que circundam o objeto dessa pesquisa, como pela 
designação “o Motoboy transgressor na circulação urbana”. 

A partir dessas análises, foi possível apreender o discurso da organização urbana, definida 
por Orlandi (2009, p.1) como aquilo que está ligado “ao imaginário projetado sobre a cidade, tanto 
pelos seus habitantes como pelos especialistas do espaço, como urbanistas, administradores etc. 
que, assim, se relacionam com a cidade através desse imaginário”. Foi verificado que no discurso 
de Motoboy transgressor, há o pré-construído funcionando de que a cidade é organizada, de que 
os outros motoristas estariam alinhados e de que o Motoboy é um quase-pontencial-sempre 
pronto transgressor dessa organização. Em suma, esses enunciados apontam para sentidos 
sempre negativos desse sujeito urbano. 

Além dos sentidos negativos de Motoboy frente à organização urbana, foi possível também 
evidenciar o discurso do capitalismo que reflete a demanda pela velocidade, rapidez, eficiência, 
urgência silenciado na configuração da contemporaneidade, naturalizando assim, o serviço 
delivery. 

Em geral, esses discursos da organização urbana ignoram as reais necessidades da cidade, a 
ordem urbana, ou o discurso social. Portanto, faz-se necessário que compreendamos as falas 
desorganizadas da cidade para fugirmos do senso-comum e do estabilizado. Dando continuidade 
às análises, na atual fase dessa pesquisa, analiso textos legislativos que regulamentam a 
profissão/atividade do Motoboy em confronto com a repercussão desses na mídia, mais 
especificamente na Folha de São Paulo Online e na Revista Veja.  
 
Referências Bibliográficas: 
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A representação dos meninos nas piadas de Joãozinho 
 

Aluna: Fernanda Góes de Oliveira Ávila 
Orientador: Prof. Dr. Sírio Possenti  

Instituição: IEL – Unicamp 
Mestrado em Linguística 

 
Possenti (1998) esclarece que os textos humorísticos são relevantes à luz da Análise do 

Discurso principalmente pelo fato de veicularem, além do sentido mais apreensível, discursos 
subterrâneos, reprimidos e que não são explicitados correntemente em qualquer ambiente.  

Por utilizarem algumas técnicas linguísticas como estratégias para que a veiculação de 
discursos proibidos não seja explícita, geralmente, nas piadas, aquilo que é inaceitável e proibido 
dizer em certas circunstâncias encontra espaço para ser enunciado direta ou indiretamente, de 
forma subentendida. Livres de determinados procedimentos de controle do discurso, as piadas 
são veículos de discursos que não são comumente explicitados: nelas, as loiras são burras, os 
gaúchos são gays, as sogras são chatas, os negros são ladrões. No caso específico das piadas de 
Joãozinho, os meninos são representados como maus alunos.  

O objetivo da nossa pesquisa, que está em seu primeiro ano de andamento, é a análise de 
um corpus constituído por um conjunto de “piadas de Joãozinho”. Neste material, queremos 
avaliar, tendo como base teórica a Análise do Discurso francesa, quais são suas condições de 
produção, procurando compreender as razões histórico-sociais que explicam os meninos serem 
vítimas do discurso hostil que circula nas piadas.   

Pêcheux (1969), no livro Análise Automática do Discurso (AAD-69), define o que são as 
condições de produções de um discurso.  O autor propõe, a partir da reformulação do esquema 
informacional da comunicação proposto por Jakobson (1963), que não haveria mais mensagem, 
mas discurso – “que implica que não se trata necessariamente de uma transmissão de 
informações entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e 
B” (ibidem, p. 82). Para Pêcheux, o que Jakobson representava por A e B, e chamava, 
respectivamente, de “destinador” e de “destinatário” e designava “algo diferente da presença 
física de organismos humanos individuais”, passa a ser concebido como “lugares determinados na 
estrutura de uma formação social”, e esses lugares estão representados nos processos discursivos 
em que são postos em jogo.  

Ainda em AAD-9, Pêcheux elucida que os sujeitos vistos pela ótica da Análise do Discurso 
não são entendido como indivíduos segundo a concepção proposta por Jakobson, e sim pela 
posição sujeito projetada no discurso. Conforme o autor, essas projeções são concebidas como 
imaginárias, constituídas a partir das posições A e B, e também dependem de condições históricas. 
Não se trata, enfim, de sujeitos empíricos e realidade física, mas de representações: “O que 
funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o lugar 
que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do 
lugar do outro” (p. 82, grifo do autor).  

Admite-se, portanto, que há regras de projeção. Isso resulta em que as relações entre as 
situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações de tais situações) obedecem a 
essas regras. O que se segue disso é que toda situação discursiva é marcada por essas relações 
imaginárias que se dão no interior de todo processo discursivo. Sendo assim, é possível que o 
interlocutor ponha-se no lugar de seu interlocutor experimentando essa posição e antecipando-
lhe a resposta, já que “todo processo discursivo *supõe+, por parte do emissor, uma antecipação 
das representações do receptor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso” (Pêcheux, 1969, p. 
84, grifo do autor).  
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Pêcheux ainda esclarece que também fazem parte das condições de produção o “contexto” 
sócio-histórico e ideológico, e a “situação” (o contexto imediato da fala), sendo que ambos 
funcionam conjuntamente.  

Nossa hipótese sobre as condições de produção das piadas de Joãozinho está diretamente 
relacionada ao estereótipo criado sobre meninos. Segundo Possenti (1998), as piadas funcionam 
em grande parte na base de estereótipos, seja porque veiculam uma visão mais simplificada dos 
problemas, seja porque assim se tornam mais facilmente compreensíveis para interlocutores não-
especializados. Nas piadas, por exemplo, as loiras são burras, os casamentos são por interesse, os 
baianos são preguiçosos. No caso específico das piadas de Joãozinho, os meninos são 
representados como maus alunos.  

Para Pierrot e Amossy (2001), estereótipos são imagens coletivas cristalizadas e rígidas 
resultantes de expectativas, hábitos de julgamento ou falsas generalizações recorrentes na 
sociedade. São esquemas culturais preexistentes, em que um traço peculiar de um tipo conhecido 
é eleito e o restante é completado por meio de representações que expressam o imaginário social. 
“En la habla común, un ‘estereotipo’ es una idea convencional (frecuentemente peyorativa, y de 
una inexactitud a veces extravagante) sobre la aparencia, las acciones, o la natureza de um X” 
(PUTNAM, 1985, apud PIERROT, A.H. e AMOSSY, R., 2001).  

Para Carvalho (2004), a explicação mais plausível para o estereótipo de mau aluno ser 
associado aos meninos e não às meninas está relacionada ao comportamento social deles: os 
garotos, para (re)afirmarem sua masculinidade, acabam recorrendo ao mau desempenho escolar, 
à indisciplina. A autora explica o menino geralmente é indisciplinado “para marcar diferenças 
entre seus pares e para obter prazer, transformando o ato de quebrar regras numa parte central 
de sua construção de masculinidade” (p. 35), o que pode acarretar até mesmo o seu fracasso 
escolar. Com relação a Joãozinho, podemos considerá-lo como um mau aluno por marcar sua 
masculinidade, violar as regras (escolares e sociais) e também se opor a pratica escolar adotada 
pela professora: ele é indisciplinado, insubordinado e aquele que discorda, confronta e critica 
direta ou indiretamente o comportamento, o discurso e a figura do (a) professor (a). Sendo assim, 
podemos dizer que as piadas de Joãozinho existem e colocam o personagem como mau aluno, 
pois os alunos/meninos “reais” agem de maneira correspondente e/ou a sociedade os vê de tal 
forma.  

Acreditamos, portanto, que a sociedade se baseia em alguns dados que relatam o 
comportamento dos meninos na escola, homogeneíza suas condutas, incorpora as representações 
que se tem sobre eles e cria um estereótipo de aluno. Este estereótipo acaba sendo colocado em 
circulação através do discurso humorístico e personificado na figura de Joãozinho. 

  
Referências bibliográficas  
CARVALHO, M. P. Quem são os meninos que fracassam na escola?. São Paulo: Cadernos de 
Pesquisa, 2004, vol. 34, n.121, jan./abr.. 
JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale. Paris: Minuit, 1963. 
PÊCHEUX, M. Análise automática do discurso (AAD-69). In: GADET, F., HAK, T. (orgs) Por uma 
análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel  
PIERROT, A.H. e AMOSSY, R. Estereotipos y Clichés. Buenos Aires: Eudeba, 2001. 
POSSENTI, S. Os humores da língua: análise lingüística de piadas. Campinas: Mercado de Letras, 
1998. 
 
 
 
 
 
 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 6 

 

45 
 

MESA 6 – QUESTÕES DE GÊNERO 
Educação sexual: interdiscurso e gênese de dois posicionamentos discursivos 

 
Aluna: Marcela Franco Fossey 

Orientadora: Prof. Dr. Sítio Possenti 
Instituição: IEL – Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
Nos últimos vinte anos, temos observado que as políticas de educação sexual têm sido cada 

vez mais incentivadas pelo Estado brasileiro, que, seguindo um movimento mundial, adere à idéia 
de que educar os cidadãos é um caminho eficaz para uma sociedade menos preconceituosa e mais 
saudável.  

Alguns fatores relacionados às práticas sexuais dos indivíduos parecem ser os 
desencadeadores desta postura dos governos de muitos países: 

 A disseminação da idéia de planejamento familiar como uma forma de melhorar a 
qualidade de vida das populações do mundo; 

 O início precoce da vida sexual e o aumento do número de adolescentes grávidas. 
Segundo o Ministério da Saúde, em 1997, gravidez, parto e puerpério perfaziam 80,3% do total de 
internações de jovens no Sistema Único de Saúde. Embora os números retratem uma realidade 
brasileira, a situação mostra-se também preocupante em outros lugares do mundo: segundo o 
Ministério da Saúde e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, 
aproximadamente 14 milhões de adolescentes dão a luz no mundo; 

 A explosão, na década de 80 do século passado, de casos de AIDS em pessoas que não 
faziam parte daquele grupo que era reconhecido, até então, como “grupo de risco” 
(homossexuais, prostitutas, usuários de drogas injetáveis). 

Diante deste conjunto de fatores, muitas organizações governamentais e não-
governamentais – encabeçadas especialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) – 
passaram a produzir uma grande quantidade de documentos cuja meta era – e ainda é – orientar 
os governos a respeito de como interferir positivamente neste cenário. 

Nesses documentos, propõe-se a ampla disseminação de conceitos como o de sexo seguro, 
métodos anticoncepcionais e direitos sexuais e reprodutivos. O objetivo é, segundo essas 
organizações, possibilitar que parcelas cada vez mais amplas da população mundial tenham acesso 
a esse tipo de informação para que possam exercer sua sexualidade de modo seguro tanto para si 
quanto para a sociedade em que vivem. Desta forma, a educação sexual – seja na forma de 
campanhas públicas veiculadas para o grande público, seja mediado por profissionais da saúde, 
seja nas escolas de ensino fundamental e médio – tem sido amplamente incentivada e introduzida 
em grande parte dos países, particularmente nos ocidentais. 

Paralelamente, a Igreja Católica começou a fazer circular documentos que também tratam 
da sexualidade humana, porém de outra perspectiva. Dentro da doutrina católica, o sexo está 
primordialmente associado à procriação – ou a geração de uma nova vida – o que está, por sua 
vez, associada ao conceito de família composta por um homem e uma mulher unidos pelos laços 
do matrimônio. Nessas condições, e apenas nessas, o sexo pode ser praticado. Assim, idéias como 
as de sexo seguro ou de contracepção são duramente criticadas pela Igreja, que propõe outras 
condutas para que as pessoas vivam sua sexualidade de maneira adequada.  

Em geral, os textos católicos concentram-se em disseminar os valores cristãos, reiterando a 
importância do matrimônio, da castidade, da abstinência sexual, da fidelidade e do respeito à vida 
em todas as suas formas. Além disso, buscam também alertar os fiéis sobre quão complicada pode 
ser a inserção, nas escolas fundamentais e médias, de um projeto pedagógico que inclua a 
educação sexual, pois, segundo a Igreja, a educação sexual dos filhos é um direito inalienável dos 
pais. 
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Foi possivelmente em reação a esse novo panorama social – fortemente pautado pela idéia 
de políticas sexuais – que muitos textos focados em aspectos da sexualidade humana passaram a 
ser produzidos pelo Vaticano a partir da década de 90 do século passado. Dentro da Igreja, o órgão 
oficial responsável pela produção e divulgação de materiais dedicados a orientar os católicos a 
respeito de sua conduta sexual e da educação sexual de seus filhos é o Pontifício Conselho para a 
Família. Outras questões relacionadas à sexualidade – como aborto, contracepção, sexo seguro – 
são também temas de textos produzidos pela Academia Pontifícia pela Vida. 

Assim, o que cada um desses posicionamentos – que chamaremos de laico e de católico – 
entende por “sexo seguro” difere radicalmente. Outras noções fortemente relacionadas à 
sexualidade humana também se tornam distintas na medida em que muda o posicionamento dos 
enunciadores, como é o caso da noção de “família” e a da própria função da educação sexual. 
Outra diferença radical entre os dois posicionamentos é que, enquanto os textos produzidos pela 
Igreja se voltam quase exclusivamente para casais sem filhos (ainda) e para os pais – que seriam os 
responsáveis por excelência pela educação sexual de seus filhos – e eventualmente para os 
adolescentes e jovens, os textos laicos dirigem-se a diversos co-enunciadores possíveis: além dos 
pais, crianças e adolescentes, secretarias de educação, educadores e profissionais da saúde. 

Há, no entanto, um aspecto que é comum tanto aos textos produzidos pelos órgãos 
governamentais quanto aos que são produzidos pelos eclesiásticos: a natureza normativa de seus 
conteúdos. Em geral, o que se busca é instruir seus “leitores” sobre condutas sexuais adequadas. 

Para esta pesquisa, consideraremos que existe, em nossa sociedade, um espaço discursivo 
(cf. Maingueneau, 1984) em que circula uma vasta produção textual-discursiva cujo objetivo é 
instruir os sujeitos a respeito de uma conduta sexual sadia. Neste espaço, há, pelo menos, dois 
posicionamentos – um laico e um católico – em confronto para decidir quem está mais apto a 
mostrar aos indivíduos as verdades sobre o sexo.  

Tendo em vista tais considerações, esta pesquisa tem como objetivo central estudar o 
funcionamento deste espaço discursivo que parece tão característico da sociedade 
contemporânea. Ou seja, por meio do estudo destes dois posicionamentos – cujo relacionamento 
se dá, em boa medida, de modo polêmico (Maingueneau, 1984) – tenha buscado verificar como 
nossa sociedade lida com o tema da educação sexual de seus cidadãos.  

 
Referência Bibliográfica: 
MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos discursos (1984). Gênese dos discursos. 
Trad. Sírio Possenti. Curitiba: Criar Edições, 2005.  
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Do Riot Grrrl ao GAFE – a divulgação da militância feminista 
 

Aluna: Ana Flora Schlindwein 
Orientador: ______  

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
Este trabalho tem como objetivo mostrar o projeto de pesquisa a ser desenvolvido no 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural. A partir de teorias feministas sobre gênero 
apresentadas por autoras como, por exemplo, Scott (1988) e Butler (1990), e da chamada teoria 
queer (Lauretis, 1990 e 1994), buscar-se-á, através da análise de meios de divulgação como 
fanzines e blogs, compreender como tais publicações estão construindo os sentidos a respeito de 
ser mulher. Estariam esses meios reproduzindo a dualidade masculina e feminina ou estariam 
adotando posturas que conseguem deslocar tal dualidade? E qual o papel das novas tecnologias 
de comunicação e informação nesse processo? 

Antes de novas tecnologias de informação e comunicação como celulares e a internet 
existissem, grupos de pessoas que viviam paralelamente ao mainstream encontravam formas de 
comunicar seus gostos, suas idéias e suas reivindicações.  Um desses meios foi o fanzine. 

Há várias explicações para a origem do fanzine, sendo uma das versões mais aceitas a de que 
ele surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1930. Porém, a palavra fanzine é um 
neologismo que foi criado por Russ Chavenet apenas em 1941, através da contração (ou 
aglutinação) de duas palavras inglesas fanatic e magazine (MAGALHÃES, 1993).  

Não menos desafiante é a sua definição. De acordo com Houaiss (2000:1307) fanzine 
significa “revista para fãs, especialmente sobre ficção científica, música e cinema”. Atualmente o 
fanzine – ou apenas zine - engloba todo tipo de tema, desde material sobre diversão e cultura, 
como histórias em quadrinhos (sejam as tradicionais ou os mangás japoneses), ficção científica, 
música, cinema, jogos de computador e vídeo-game, como tópicos que adentram no campo 
político e social (defesa dos direitos dos gays, feminismo, anti-racismo, corrupção, violência contra 
a mulher e etc.).  

O boom dos fanzines aconteceu na década de 1970, seguindo o apogeu do movimento punk. 
Sniffin’ Glue (Cheirando Cola), lançado em 1976, é considerado um dos primeiros fanzines punk. 
No início ele possui em média oito páginas e uma tiragem de duzentas cópias (que pulou para mil 
no número 4 e para oito mil cópias no número 10). No Brasil, o primeiro fanzine que se tem notícia 
foi criado em 1965, em Piracicaba, por Edson Ronanim cujo título era Ficção e sua impressão era 
feita através de um mimeógrafo a álcool. (MAGALHÃES, 1993). 

A produção dos fanzines caiu drasticamente no final de década de 1980 e início de 1990 
devido aos custos da sua produção. Mesmo assim sua importância foi notada e em 1986 foi criada 
na França a Fanzinothèque de Poitiers, a primeira do gênero na Europa, tendo como idealizadora 
Didier Bourgoin. O Brasil, mais precisamente a cidade de São Vicente, em São Paulo, possui a 
segunda fanzinoteca do mundo.  

Nos últimos anos a versão eletrônica do fanzine, que foi re-batizada de e-zine, tem também 
se popularizado. Um exemplo é a criação da Zinewiki definida como “an open-source 
encyclopedia devoted to zines and independent media. It covers the history, production, 
distribution and culture of the small press”. 

Richardson (1996, p.10) comenta que os fanzines se apresentam como uma arena para 
muitas populações que a autora denominou como marginalizados, destacando-se as feministas, 
pois “particularly in today’s backlash climate, ‘zines provide an alternative to, as well as an oasis 
from, the mainstream press’s (mis)representations of ours experiences as women”. De acordo 
com Warnick (2002, p.82) foi na década de 1990 que a Internet se abriu para as mulheres, através, 
por exemplo, de vários sites não-comerciais: “some of these sites took the form of  “zines”, or in 
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their eletronic form, “e-zines”. Such small magazines focused on aspects of female experience 
often ignored in the mainstream press”. Kennedy (2000, p.284), ao pensar sobre o papel da 
tecnologia em movimentos feministas, afirma que “technology is in fact fundamental to these new 
feminist epistemologies, which raise essential concern about woman and technology, woman’s 
connection with machine, her cyborg ontologies”. Ainda de acordo com a autora, o termo 
“ciberfeminismo” abrange uma gama de pensamentos feministas que surgiram entre as décadas 
de 1980 e 1990: “as a concept it covers feminist simulations of technology, most literally through 
debates about power, identity and autonomy and the role of women in the new technological 
industries such as the World wide Web and the internet” (idem, p.285). 

Um dos grupos feministas que adotou o fanzine e posteriormente a internet (e o e-zine) 
como forma de divulgar suas idéias foi o Riot Grrrl. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos, na 
década de 1990, quando Kathleen Hanna e Tobi Vail elaboraram o fanzine Revolution Girl Style 
Now. Melo (2008, p.10) define as riot grrrls como garotas que através da associação entre música 
e política “questionam, denunciam e desconstroem as relações desiguais de gênero e suas 
conseqüências, em especial as relativas à juventude, e constroem, a partir de uma linguagem e de 
práticas, uma identidade feminista”. Rosenberg e Garofalo (1998) explicam que o “grrrl” é uma 
retomada da palavra girl com um posicionamento menos educado e mais assertivo politicamente 
e esse grupo é considerado mais agressivo do que os existentes durante a segunda onda do 
feminismo da década de 1970.  

O movimento começou a se expandir e uma série de eventos foram realizados onde bandas 
se apresentavam, as garotas se encontravam, trocavam fanzines e assistiam a palestras sobre 
desordens alimentares, estupro, abuso, auto-mutilação, racismo e auto-defesa. Conforme 
Rosenberg e Garofalo (1998, p.810) observaram “at a time in their lives when girls are taught to be 
silent, Riot Grrrl demands that they scream”. No Brasil, as idéias das riot grrrls começaram a ser 
difundidas por volta de 1995 e a banda Dominatrix é considerada uma das principais responsáveis 
pela divulgação (MELO, 2008). 
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Cores... cor-de-rosa ou azul? Que tal outras... 
 

Aluna: Vivian Marina Redi Pontin 
Orientadora: Profa. Dra. Vera Regina Toledo Camargo  

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
“Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada … 
Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco” 
Todo carnaval tem seu fim (2001) – Marcelo Camelo 
  
 Foi-se o tempo em que havia uma divisão entre meninos e meninas, judô e balé. Foi-se? Só 

se estivermos falando de uma ficção ou de uma exceção. A sociedade divide os gêneros de 
diversas formas, utilizando-se de diversos artifícios, com uma intensidade variada. A vinculação 
das cores azul para os meninos e cor-de-rosa para as meninas, os souvenires da maternidade, a 
escolha dos nomes, os presentes, mais tarde as divisões nos grupos, o próprio interesse e 
repressão dele pelo sexo oposto e/ou o mesmo... toda essa parafernália societária para opor o 
homem e a mulher recai, fundamentalmente, nos corpos, no desejo. 

 Divisão entre gêneros que, sutilmente, separa os corpos e visa moldá-los, pelo menos 
esteticamente quiçá moralmente, a uma determinada forma-corpo. Posturas, comportamentos, 
tipos de atividades, palavreado, vontades, intenções... divisões entre homens e mulheres como se 
fossem naturais, como se não houvesse outras formas, como se a tábula rasa fosse obrigada a ser 
escrita com uma única linguagem, formatação, de preferência sem desvios, sem duplas, triplas, 
infinitas interpretações. 

 Verdades naturais que carregam consigo tanto um pré-conceito sobre o que é ser humano, 
quanto maneiras de se mostrar e esconder, modulações, modelos de corpos que se espalham nos 
espaços, tempos e detalhes. 

 Foulcault diria que os corpos docilizaram-se pela disciplina imposta aos seus modos de se 
portar, (com)portar. Um corpo que é portado, portanto, privado de sua liberdade, um corpo 
portado por um sujeito, estando sujeito a, assujeitando-se às disciplinas e arquiteturas, e, por 
essas, vigiado e punido, (com)prometido com as imposições sociais que o cercam, que prometem 
assegurá-lo da violência, mas violenta-o a todo instante, por vezes sutilmente, com um exemplo de 
corpo a ser seguido, modelo de corpo na ciência com todos os seus aprofundamentos. 

 Aliás, a metáfora usada para separar os conhecimentos científicos, os objetos de pesquisa, 
os dados a serem analisados – em corpus – mostra o quanto há uma separação do corpo em 
pedaços que servem às ciências. 

 Se um começo possível é a divisão entre o azul e o cor-de-rosa, para a ciência isso tem 
percorrido caminhos muito mais sinuosos. O determinismo e a positividade direcionados ao corpo 
na ciência transformam-no em um objeto, numa propriedade passível de manipulação. Fragmentá-
lo materialmente em pedaços é uma forma para dar conta de minudenciar seu funcionamento, 
transformar um conjunto de órgãos num sistema em que cada um possui uma função bem 
definida e generalizada, não importando se a cor preferida é o azul, o cor-de-rosa ou amarelo. 

 Generalização, classificação, aptidão para viver num mundo, em que a velocidade e o 
consumo são exacerbados. Humano transformado num banco de dados, num corpo-informação, 
todo um aparato pronto e devidamente etiquetado de seres humanos. 

 Excesso de informações, corpo na/da ciência, prolongamento da vida (sobrevida?). A 
ciência, como elucidativa e detentora da verdade, somada à exacerbação da tecnologia percebem 
no corpo humano o obsoleto, protagonizando sua invenção-criação. 
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 A ciência, com sua paleta de cores, pinta o corpo, os órgãos, os tecidos, as células, enfim, 
um interior antes obscuro e fantasioso, para uma exposição que se pretende totalitária, interior 
que não é íntimo, pintura que não é arte, enquadramento que não abre brechas. 

 Se entre o azul e o cor-de-rosa há infinitas possibilidades, para a ciência há n, equacionado 
entre técnicas e metodologias, resultando em mais uma variável, em mais um dado de pesquisa. 
Seria uma desumanização do corpo? Uma transformação em espetáculo? Uma fabricação de 
imagens-corpo? 

 Verbiar o corpo, um deslocamento reflexivo que passa por outros caminhos filosóficos. 
“Mas o que queremos dizer por 'crescer', 'diminuir', 'avermelhar', 'verdejar', 'cortar', 'ser cortado' 
etc., é de uma outra natureza: não mais estados de coisas ou misturas no fundo dos corpos, mas 
acontecimentos incorporais na superfície, que resultam destas misturas” (DELEUZE, 2000, p. 6). 
Superficializar os acontecimentos, não no sentido do senso comum de hierarquizar superfície e 
profundidade, “na medida em que subsume o ser e o não-ser, as existências e as insistências” (op. 
cit., p. 8). Deleuze (2000) faz uma diferenciação entre as concepções antagônicas – estóica e 
platônica – de profundidade. Uma vez que, assumindo a abrangência entre o ser e o não-ser (que 
pode ser simplesmente um verbo) sem hierarquias, nas superfícies, subverte-se a Ideia platônica 
de que é no aprofundamento que se encontra as respostas, em especial “entre o que se submetia 
à ação da Ideia e o que se subtraía a esta ação (as cópias e simulacros)” (op. cit., p. 8). 

 Inquietação em relação ao corpo-rendimento, em que a profundidade fisiológica deve ser 
extremamente conhecida para o movimento. Aposta exacerbada na representação biológica do 
corpo, em que despido de sua pele (sua superfície), torna-se, então, real e fascinante – tais 
palavras remetem uma exposição chamada Corpo Humano – Real e Fascinante criada por Roy 
Glover. Nessa exposição os cadáveres submetem-se a uma técnica de polimerização, em que a 
água do corpo é substituída por um silicone, mantendo o aspecto não encetado dos tecidos 
corporais. Em tal exposição o cadáver deixa de ser um corpo-morto para tornar-se objeto de 
observação, contemplação. 

 Visão representacional-biologizante do corpo e das relações de poder envolvidas na 
imposição de modelos e padrões baseados em razões em torno do mercado e da saúde. A primeira 
a fim de homogeneizar para garantir o consumo e a segunda em nome do prolongamento da vida 
(sobrevida) e o rejuvenescimento; ambas supervalorizando a aparência, a estética. Coisificação-
fetichização corpórea, fascínio imagético e submissão ao poder que a ciência e tecnologia exercem 
através da sedução pela aparência-representação. 

 Meu caminho busca que a rosa-flor possa ser chamada de rosa mesmo sendo branca, 
vermelha, amarela e até mesmo cor-de-rosa. Que a música-samba possa ser mais do que seu 
refrão.  

Este texto faz parte da dissertação de mestrado ESCRITA-CORPO entre palavras, imagens, 
conceitos: desvãos do pensamento em superfícies corpóreas, que encontra-se na fase pré-
qualificação. 

 
Referência Bibliográfica: 
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1977. 
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MESA 07 – AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E PSICOLINGUÍSTICA 
O (des)uso do pronome clítico na fala e na escrita dos maceioenses 

 
Aluna: Mary Hellen B. Santos 

Orientadora: Profa. Dra. Telma M. Vianna Magalhães 
Instituição: Universidade Federal de Alagoas 

Mestrado em Linguística 
 
O paradigma pronominal do Português Brasileiro (PB) tem levantado inúmeros problemas 

para diversos módulos das Gramáticas como, por exemplo, os de concordância e caso.  Nas 
últimas décadas alguns pronomes foram extintos, tanto da modalidade oral quanto da modalidade 
escrita do PB, a exemplo do que aconteceu com o pronome vós, outros pronomes surgiram a 
partir da gramaticalização dos nomes como, por exemplo, a gente que aos poucos foi instituído 
em nosso sistema pronominal. 

Outras formas, como o pronome clítico, encontram-se em desuso uma vez que ele, 
possivelmente, não mais fazem parte do input ao qual a criança é exposta durante o processo de 
Aquisição da Linguagem, o que leva essas crianças ao não preenchimento da posição de objeto. No 
entanto, as gramáticas ensinadas nas escolas brasileiras fazem com que os falantes, que não 
preenchiam a posição de objeto, passem a preenchê-la com o pronome clítico, sobretudo no que 
concerne à modalidade escrita da língua. 

São notórias as diferenças existentes entre essas duas modalidades. Alguns estudos, a 
exemplo dos realizados por Galves (1984), mostram que frases produzidas naturalmente na 
linguagem popular precisam ser reorganizadas para serem utilizadas na chamada norma culta da 
língua. Reche (1991, p.03), por sua vez, afirma que “*...+ na linguagem culta o objeto direto não 
deve aparecer vazio se sua interpretação for determinada”. Nesse trabalho a autora realiza um 
estudo sobre aquisição em que é analisado o uso do objeto nulo (ON) na fala de crianças em 
comparação com a escrita, sendo possível observarmos que na medida em o nível de escolaridade 
aumenta, aumenta também o uso do clítico de terceira pessoa. 

Reche (1991) mostra também que no processo de Aquisição da Linguagem a criança tende a 
não preencher a posição de objeto, e que de acordo com o nível de escolaridade esse quadro se 
reverte, ao menos no que se refere à escrita, ou seja, inicialmente a criança não utiliza os clíticos 
na posição que lhes são determinadas pelas Gramáticas Normativas e apenas durante o período 
escolar essa posição passa a ser preenchida pelo pronome correspondente. 

Magalhães (2000), em sua tese, ao discorre sobre o sistema pronominal sujeito e objeto no 
PB comparando com o Português Europeu (PE) ressalta a utilização do pronome ele para 
preencher a posição de objeto e também a ocorrência do objeto nulo referencial afirmando que, 
diferente do que acontece no PE, no Português Brasileiro esse tipo de objeto tem uso restrito em 
alguns contextos. 

Diante do que foi exposto, propomos com esta pesquisa desenvolver um estudo sobre a 
aquisição do pronome clítico de terceira pessoa na fala e na escrita de crianças da cidade de 
Maceió, com o intuito de verificar até que ponto a escolaridade influencia no uso desses 
pronomes. Para tanto, tomaremos como pressupostos teóricos a teoria de Princípios e Parâmetros 
inseridos na Teoria Gerativa (cf. Chomsky, 1981).  

Chomsky distingue a língua-E, compreendida como um conjunto de enunciados, da língua-I, 
entendida como língua interna, ou seja, como o conhecimento que os falantes têm da língua. Esse 
conhecimento internalizado compreende o sistema cognitivo do qual depende a aquisição da 
linguagem. Assim, a criança em processo de aquisição constrói sua língua-I através do contato que 
esta tem com a língua-I do adulto. Este processo constitui o processo natural de Aquisição da 
Linguagem, e é durante ele que a criança constrói sua gramática de acordo com o input ao qual ela 
é exposta.  
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Ao assumirmos que o pronome em questão não é mais produzido pelos adultos, e, portanto, 
as crianças não têm acesso a ele, bem como a criança só terá acesso ao clítico durante o processo 
de escolarização, ressaltamos um entre os inúmeros pontos que separam as modalidades oral e 
escrita.  

Vários trabalhos têm demonstrado o abismo existente entre a gramática da fala e a 
gramática da escrita. Tarallo (1996, p.70 apud Magalhães 2008, p.45) afirma que o sentido da 
nossa gramática brasileira (no sentido da Gramática Normativa) tem sido ditado pela tradição 
portuguesa e só esse fato torna o vácuo entre a língua oral e a escrita muito mais profundo no 
Brasil do que em Portugal. 

Outros autores como, por exemplo, Cyrino (1994) discorrem sobre o uso cada vez menos 
frequente do pronome clítico ocupando a posição de objeto no que tange a modalidade oral da 
língua. Já segundo Correa (1991) são necessários muitos anos de escolarização para que o falante 
do PB faça uso de poucos clíticos na escrita. Magalhães (2006) ao analisar dados de aquisição 
inicial não encontra dados sobre o uso dos clíticos, no entanto, o estudo do corpus revela a 
utilização dos pronomes tônicos para preencher a posição de objeto.  

A partir disso objetivamos compreender como ocorre à aquisição do pronome clítico de 
terceira pessoa na fala e na escrita de crianças da cidade de Maceió antes e durante a 
escolarização, intencionando verificar até que ponto a escolaridade influencia na oralidade dessas 
crianças em relação ao uso do pronome em questão, e em que nível de escolaridade há uma maior 
ocorrência do pronome clítico de terceira pessoa.   

Para o desenvolvimento dessa pesquisa pretendemos realizar coleta de dados de crianças 
(entre 3; 0.0 e 5; 0.0) nascidas na cidade de Maceió utilizando o método naturalístico, ou seja, em 
um ambiente natural da criança e geralmente com a presença da família para que ela se sinta mais 
confortável. No que concerne aos dados de escrita utilizaremos textos das escolas de ensino 
fundamental e médio das redes pública e privada da cidade de Maceió a fim de observarmos em 
que nível da aprendizagem ocorre um maior uso do pronome em questão.  

 
REFERÊNCIAS 
CORRÊA. V. O objeto nulo no português do Brasil. Dissertação de mestrado, UNICAMP, Campinas, 
1991.  
CYRINO, Sonia. M. L. O objeto nulo no Português do Brasil: um estudo sintático-diacrônico. 
UNICAMP. Tese de doutorado. 1994.  
DUARTE, M. Eugênia. L. A perda do principio “evite o pronome” no Português Brasileiro. UNICAMP. 
Tese de doutorado, 1995. <http://: //libdigi. unicamp.br/document/?code=vtls000099448 > 
Acesso em 30 de set de 2009. 
FARACO & MOURA. Gramática. São Paulo: Editora Ática, 1998. 
FIORIN, José Luiz. Introdução à Lingüística: 1. Objetos teóricos. Contexto: São Paulo, 2002.  
GALVES, Charlote. A sintaxe pronominal do Português Brasileiro e a tipologia dos pronomes In: 
Ensaios sobre as gramáticas do Português / Charlote M. C. Galves – Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2001. 
KATO, Mary. A gramática do letrado: questões para a teoria gramatical. M.A. Marques, E. Koller, J 
Teixeira & A. S. Lemos (orgs). Ciência da linguagem: trinta anos de investigação e ensino. Braga, 
CEHUM (U. do Minho), 2005: 131-245 
KATO, Mary. Aquisição e aprendizagem da língua materna: de um saber inconsciente para um 
saber metalingüístico. MORAES, J e L Grimm-Cabral (orgs) (1999) Investigações a linguagem: 
ensaios em homenagem a Leonor Scliar-Cabral. Florianópolis: Editora Mulher. 201-205, 1999. 
KATO, Mary. No mundo da escrita. São Paulo: editora Ática, 1986. 
MAGALHÃES, T. M. V. As diferenças entre as gramáticas da fala e a “gramática” da escrita no 
Português Brasileiro e suas conseqüências para o ensino de línguas. Revista Gelne.  Vol 10: Nº1/2, 
2008. 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 7 

 

53 
 

MAGALHÃES, T. M. V. O Sistema Pronominal Sujeito e Objeto na Aquisição do Português Europeu e 
do Português Brasileiro. Campinas, 2006, 175f. 
MAGALHÃES, Telma. Aprendendo o sujeito nulo na escola. UNICAMP; Dissertação de mestrado, 
2000. Universidade de Campinas.  
MIOTO, C.; FIGUEIREDO SILVA, M. C.; LOPES, R. E. Novo Manual de Sintaxe. Florianópolis: Insular, 
2004. 
PAGOTTO, Emilio Gozze. A posição dos clíticos em português: um estudo diacrônico. Dissertação 
de mestrado. UNICAMP, Campinas, 1992. 
RAPOSO, E. Teoria da Gramática: A faculdade da linguagem. Lisboa: Ed. Caminho,1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 7 

 

54 
 

 O passado progressivo nas produções de crianças com DEL 
 

Aluna: Maria Claudia Arvigo 
Orientadora: Profa. Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes 

Instituição: IEL - Unicamp  
Mestrado em Linguística 

 
O Déficit Específico de Linguagem (DEL), do inglês Specific Language Impairment (SLI), é 

caracterizado como uma alteração específica na linguagem oral em que os aspectos fonológicos, o 
processamento lexical e a morfossintaxe da língua em aquisição aparecem em desequilíbrio. 
Apenas um destes itens pode estar comprometido (normalmente, a sintaxe é mais a alterada) ou 
os três podem aparecer abalados em diferentes gradações de severidade, o que leva o déficit a se 
manifestar de forma heterogênea entre os indivíduos acometidos. Esta heterogeneidade faz com 
que a existência do DEL e a confiabilidade do diagnóstico sejam questionadas (LEONARD, 1998). 

Uma das dificuldades do DEL mais documentada, segundo LEONARD & DEEVY (2010), refere-
se ao uso do tempo verbal, mais especificamente à omissão assistemática categoria funcional de 
tempo. Crianças pré-escolares anglófonas acometidas pelo déficit apresentam o uso inconsistente 
da morfologia de tempo passado _ed e a terceira pessoa do singular _s, além da cópula e do 
auxiliar to be (is, was e were), sendo que este uso permanece abaixo ao esperado mesmo após os 
6 anos de idade. 

RICE e seus colaboradores (1999) sugerem que algumas projeções funcionais estão 
presentes na fala da criança em aquisição (típica ou com DEL), enquanto outras são deixadas 
subespecificadas, o que confere o surgimento de uma gramática temporariamente incompleta 
para as crianças pequenas com desenvolvimento típico e uma gramática seletiva e deficitária 
frente a um sistema gramatical intacto para as crianças acometidas pelo déficit. 

Estudos recentes como os realizados pelo grupo de pesquisadores liderados por LEONARD 
(2007; 2010) também assumem a hipótese da omissão opcional ao propor que as crianças com 
DEL compreendem tempo, mas o tratam como um traço opcional e não obrigatório nas orações 
principais. Todavia, LEONARD & DEEVY (2010) acreditam que a influência aspectual funcione como 
um facilitador para a compreensão da função gramatical das flexões de tempo. 

Segundo os autores, esta associação é mais evidente nas crianças típicas do que naquelas 
com o déficit. Em seu estudo, LEONARD, DEEVY, KURTZ, KRANTZ, CHOVREV, OWEN, POLITEM, 
ELAM & FINEMANN (2007) observaram que as crianças com DEL são menos sensíveis às distinções 
aspectuais e, por isso, não se beneficiam das pistas oferecidas por esta categoria. Com isso, a 
criança com este tipo de dificuldade apresenta desenvolvimento lentificado das flexões verbais. 

Com base nesta suposição, assumirei que as crianças com o déficit específico adquirindo 
português brasileiro apresentam baixa sensibilidade às distinções aspectuais presentes no 
contexto. 

Dois conceitos são importantes para a compreensão ampla desta pesquisa: aspecto 
gramatical e aspecto lexical; bem como as distinções conceituais intrínsecas entre tempo verbal e  
noção aspectual. 

A temporalidade dos eventos pode ser referida tanto pela noção de tempo verbal como pela 
noção aspectual. O que as difere é a presença ou ausência da perspectiva do falante. O aspecto 
evidencia uma importante característica das línguas naturais, a possibilidade do falante poder 
descrever um mesmo episódio a partir de diferentes pontos de vista (CHERCHIA, 2003). Já o tempo 
verbal, segundo COMRIE (1976), satisfaz a necessidade das línguas naturais de expressar por meio 
de uma categoria gramatical a referencialidade do tempo. 

Aspecto pode ser definido como as diferentes maneiras de se observar a constituição 
temporal interna de uma situação. Os marcadores aspectuais (morfemas de tempo, estruturas 
sintáticas requeridas pelo verbo ou mesmo adjuntos adverbiais constituintes de um sintagma 
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verbal) são responsáveis pela depreensão do início, meio e o fim de um evento requerido, seja ele 
simples ou sucessivo (COMRIE, 1976). 

Estas informações compõem o sistema aspectual representado pelos aspectos gramatical e 
lexical. O aspecto gramatical subdivide-se em aspecto gramatical perfectivo e aspecto gramatical 
imperfectivo (progressivo). Comumente, o aspecto perfectivo é visto em predicados como 
irregular past ou past tense _ed no inglês e o pretérito perfeito no português. Estas formas não 
necessariamente indicam um evento completo, embora sejam associadas à noção de completude 
com certa freqüência.  

O aspecto imperfectivo, por outro lado, pode ser observado em construções progressivas 
expressando eventos contínuos. No português a forma imperfectiva pode ser expressa pelo 
pretérito imperfeito. Este tipo de aspecto apresenta uma relação intrigante com eventos que 
indicam completude (telicidade). 

O Paradoxo da Imperfectividade, como esta relação é denominada, representa um 
fenômeno em que eventos télicos não conseguem atingir seu ponto final, característico da 
telicidade (CHERCHIA, 2003). 

Contrastando com o aspecto gramatical, o aspecto lexical é uma propriedade inerente ao 
verbo e seus argumentos e se refere a traços internos a uma situação a ser expressa pelo verbo 
independentemente de qualquer marcação gramatical ou estrutura temporal. 

Essencialmente três traços contrastivos relacionam-se com o aspecto lexical (COMRIE, 
1985): 1) estativo/ dinâmico; 2) télico/ atélico; e 3) pontual/ durativo. Estes traços nos levam à 
classificação proposta por VENDLER (1967) em que os verbos podem ser divididos em 4 classes 
semânticas representadas no quadro abaixo: 

 

   Durativo Télico Dinâmico 

Estativos + - - 

Atividades + - + 

Achievements - + + 

Accomplishment + + + 

 
A presente pesquisa aborda a produção do passado progressivo (aspecto imperfectivo) 

veiculado tanto em eventos contínuos (atélicos) como em eventos com ponto de culminância 
alcançado (télicos). Para tanto, as crianças acometidas pelo déficit serão submetidas a um 
experimento semelhante ao formulado por WAGNER (2001) e revisitado por LEONARD & DEEVY 
(2010).  

No experimento a criança observa uma boneca caminhar e desempenhar eventos sobre um 
tabuleiro representando um caminho. Em um primeiro momento são realizados 5 eventos com 
verbos do tipo accomplishment. A criança observa o evento narrado pela pesquisadora, em 
seguida é induzida a narrá-lo fazendo uso do aspecto progressivo. Na seqüência, 5 eventos com 
verbos de atividade são utilizados e, novamente, a criança assiste aos eventos, tendo que 
descrevê-los por meio do aspecto progressivo.   

A hipótese é que estas crianças não apresentem variação no desempenho no que se refere à 
telicidade, uma vez que apresentam insensibilidade às pistas aspectuais, como sugere a literatura. 
Possivelmente sua dificuldade estará centrada na flexão verbal que poderá sofrer omissões 
assistemáticas (subespecificação da categoria funcional de tempo).  
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Relações entre aquisição de linguagem e teoria da mente: primeiras reflexões 
 

Aluno: Gustavo Andrade Nunes Freire 
Orientadora: Profa. Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes 

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
A capacidade de representar, conceituar, e raciocinar sobre os estados mentais 

(sentimentos, desejos, crenças e intenções) dos outros e de si mesmo é uma das características do 
ser humano conhecida como Teoria da Mente. É, quando totalmente desenvolvida, uma estrutura 
conceitual de domínio específico que precisa distiguir os dados perceptuais de entrada como um 
agente, uma ação intencional, uma crença, e assim por diante. É a Teoria da Mente que permite o 
entendimento que as próprias ações e as ações do outro são produtos de estados internos 
mentais como crenças e desejos.  

Existe certo consenso de que apenas por volta dos 4 ou 5 anos de idade uma Teoria da 
mente madura estará adquirida. Nesta idade, a criança já apresenta evidências de algum 
entendimento da mente do outro (quando, por exemplo, traz coisas “novas” para mostrar para os 
adultos) e é somente a partir dessa idade que ela começa a demonstrar um entendimento 
(consciente) acerca da percepção, da ação e da linguagem, fazendo uma distinção sistemática 
entre o mundo e as representações deste mundo e entende que determinada mente pode não 
saber algo que ela própria saiba. A teoria da mente é, provavelmente, subjacente a toda a 
cognição consciente e inconsciente do comportamento humano (Malle, 2001a) e importante 
instrumento para distinguir entre comportamento acidental e intencional, entre verdade e 
mentira. Basicamente, nossa compreensão da mente é importante, pois é parte fundamental de 
nossa compreensão maior da ação humana, do senso comum.  

Naturalmente, não nascemos com uma teoria da mente totalmente madura e, para a criança 
entrar em contato com a realidade que está à sua volta e lidar com ela de forma adequada, ela 
precisa, antes de tudo, ter um sistema de representação mediado pela atividade perceptual e de 
pensamento que corresponda, ao máximo, à percepção compartilhada pela maioria das pessoas 
(cf. Roazzi & Santana, 1999). De acordo com Leslie (1987), esse nível de representação é definido 
como representação primária, tida como habilidades anteriores à teoria da mente madura que 
revelam alguns componentes do sistema cognitivo. A construção conceitual de agentividade, de 
intencionalidade e de mente, por exemplo, provavelmente tem origem na discriminação 
perceptual da infância, do nascimento até cerca de 18 meses.  

Para a autora, o sistema cognitivo torna-se capaz de formar tanto representações primárias, 
como representações de segunda ordem – uma teoria da mente madura – (representações de 
estados mentais próprios e de outros), desvinculadas das normais implicações de referência, 
verdade e existência que regulamentam e regem as representações primárias. A noção de crença, 
por exemplo, é inata, porém um ‘ambiente desencadeador’ e a maturação dos mecanismos de 
processamento relevantes são necessários para que a criança apresente a habilidade de uma das 
atividades mais importantes da representação primária: a percepção. Através dessa atividade, o 
indivíduo começa a acumular uma série de conhecimentos importantes para seu desenvolvimento 
cognitivo desde cedo: cria expectativas sobre os comportamentos dos que o rodeiam, 
compreende como alguém chega a adquirir uma falsa crença sobre algo e trabalha com possíveis 
antecipações do que os outros vão fazer. O indivíduo, conseqüentemente, compreende o efeito de 
todos esses fatores no seu comportamento e no do outro (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; 
Wimmer & Perner, 1983 apud Roazzi & Santana, 1999).  

Pinker (1999) afirma que compreensão de como a mente funciona permite que os indivíduos 
estabeleçam comportamentos em função das expectativas e das previsões que farão sobre o 
comportamento dos demais, e isso será feito com base no seu próprio conjunto de crenças. Dessa 
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forma, a criança, ao saber do funcionamento da mente do outro, passa a produzir determinados 
comportamentos que refletirão em sua produção lingüística. (de Villiers 1995, 2000, 2003; Leslie 
1987, 1988, 2000).  

A proposta que seguimos então,  é que a interface entre linguagem e Teoria da Mente é 
bidirecional. (conforme de Villiers, 2007) Parece provável que o desenvolvimento conceitual de 
habilidades cognitivas primárias constitua uma base essencial para ajudar, no mínimo, na 
aquisição de palavras e na fixação de referência. A partir daí, no desenvolvimento dos 2 aos 4 
anos, talvez seja a linguagem que alavanque a aquisição de uma Teoria da Mente madura 
(entretanto, ainda não existem evidências nas pesquisas para conclusões sobre a direção da 
influência entre linguagem e Teoria da Mente nesta idade). Na fase em que a criança começa a 
lidar com falsas crenças – após os 4 anos de idade – o domínio de complementação sintática tem 
papel importante como uma maneira de representação; ou seja, nesta idade, parece mais claro 
que o desenvolvimento da linguagem auxilia no raciocínio. O desenvolvimento lingüístico durante 
a aquisição da linguagem é um pré-requisito para a aquisição da teoria da mente (de Villiers, 1995, 
2000; de Villiers & de Villiers, 2000).  

O trabalho de doutorado busca investigar, do ponto de vista da Gramática Gerativa, como as 
representações lingüísticas e conceituais interagem durante a aquisição da linguagem e da 
aquisição da teoria da mente, propondo uma análise para o entendimento dos processos 
gramaticais e cognitivos envolvidos na percepção e na causativização. O propósito da pesquisa é o 
de determinar qual o papel que as habilidades lingüísticas infantis têm no desenvolvimento de 
uma teoria da mente madura.  No entanto, a ideia nesta apresentação é menos ambiciosa e 
pretendo apresentar pontos chave da Teoria da Mente e algumas pesquisas linguísticas que tem 
sido feitas sobre sua aquisição com o objetivo de refletir sobre a interface entre aquisição da 
linguagem e Teoria da Mente. Nota-se que mais pesquisas são necessárias, especialmente com 
trabalhos experimentais em tarefas não-verbais, experimentos linguísticos com populações 
especiais, que permitam uma delimitação mais precisa de como a linguagem e teoria da mente se 
relacionam nesta interface. 
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MESA 08 – AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E PSICOLINGUÍSTICA 
A realização dos clíticos na língua espanhola no processo de aprendizagem do espanhol como 
língua estrangeira por estudantes brasileiros 

 
Aluna: Elaine dos Santos 

Orientadora: Profa. Dra. Telma M. Vianna Magalhães 
Instituição: Universidade Federal de Alagoas 

Mestrado em Linguística 
 
As questões que envolvem a natureza da linguagem já têm se mostrado há algum tempo um 

solo fecundo para o desenvolvimento da Linguística. Adquirir uma Língua Materna (LM) é um 
processo natural ao ser humano, pois o mesmo é dotado inatamente de um conhecimento 
linguístico rico e estruturado que o guia no processo de aquisição de uma língua. 

Para que essa aquisição ocorra basta que o indivíduo seja exposto a dados de língua para 
que seu desenvolvimento ocorra naturalmente, pois a criança nasce com um dispositivo 
denominado Faculdade da Linguagem, específico para desempenhar tal função. Prova disso é que 
a criança aprende a falar sem ter a necessidade que alguém lhe ensine como sua Língua Materna 
funciona, sendo assim, assumimos a Gramática Universal como uma teorização que procura 
explicar esse conhecimento. 

Ao nos referirmos ao termo aquisição estamos, necessariamente, preocupados com 
elementos internos da linguagem, com uma língua interna (Língua-I), já ao direcionarmos o olhar 
para o termo aprendizagem, passamos a observar elementos que pertencem à língua externa 
(Língua-E). Kato (1999, p.201) afirma que aquisição é “o desenvolvimento do conhecimento 
linguístico apenas em função do “input” natural externo”, em contrapartida a autora afirma que 
quando nos referimos à aprendizagem devemos levar em consideração que “há algum tipo de 
intervenção/estimulação externa”. Tomando como norte esses dois conceitos podemos afirmar 
que a LM é resultado de aquisição e a Língua Estrangeira (LE) é resultado de aprendizagem ou 
instrução.  

Segundo Magalhães (2000, p. 14), para que haja aquisição de linguagem, é necessário 
somente que o falante seja inserido no ambiente linguístico da língua que se quer ou se vai 
adquirir, assim como, também não deve ter ultrapassado o período conhecido como período 
crítico, para que se possa ter as informações necessárias para desenvolver o sistema linguístico 
correspondente a essa língua. Entretanto, quando falamos de uma língua estrangeira logo nos 
vem à cabeça um contexto de sala de aula, ou seja, situações artificiais de língua, em que há um 
estímulo externo.  

Levando em conta que muitas vezes o período de tempo no qual o indivíduo é exposto à 
língua estrangeira é muito curto, haja vista que o input torna-se insuficiente para que haja 
aquisição, chamaremos, pois, esse processo de aprendizagem, uma vez que o desenvolvimento 
linguístico do indivíduo será guiado por determinadas instruções e correções que o ajudarão a 
trilhar o caminho em busca da língua alvo.  

Realizado o processo de aquisição de linguagem, o falante já possui competência linguística, 
ou seja, já possui conhecimento sobre a língua que fala e já consegue inclusive decidir se uma 
sentença é gramatical ou não em sua língua e ao fazer uso dessa competência produz a 
performance ou desempenho que, por sua vez, trata-se do uso propriamente dito que o falante 
faz de seu conhecimento acerca da língua em situações de comunicação. Quando nos referimos a 
uma segunda língua, o mesmo processo de aquisição pode acontecer se o indivíduo for colocado 
numa situação de imersão linguística, em que o processo de aquisição da L2 acontecerá de 
maneira natural. Já no caso da aprendizagem isso não vai acontecer.  

A partir do rápido exposto, tomemos o Espanhol e o Português Brasileiro (PB) como línguas 
que possuem características estruturais, semânticas e lexicais semelhantes. 
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O estudo comparativo de seus constituintes sintáticos torna-se pertinente uma vez que a 
proximidade linguística por vezes traz nuances de caráter relevante para um estudo comparativo. 

Sendo assim, o presente trabalho, que se encontra em fase inicial, objetiva discutir a relação 
existente entre a realização e o apagamento dos clíticos no processo de aprendizagem do 
Espanhol como língua estrangeira por alunos brasileiros, os quais têm como base a aquisição de 
um sistema pronominal que a cada dia apresenta um contexto de mudança linguística.  

Baseados em autores como Kato (1999, 2005), Ramos (1999) e Magalhães (2000, 2006 e 
2008), temos como objetivo discutir sobre divergências e convergências entre o sistema 
pronominal nas duas línguas citadas, levando em consideração as intuições dos aprendizes para 
formulação de sentenças na Língua Estrangeira. Fazendo ainda um recorte no infinito leque de 
possibilidades que a língua nos proporciona, outro objetivo no presente trabalho é refletir a 
respeito do uso dos clíticos entre o PB e o Espanhol, partindo da seguinte questão: como um 
indivíduo brasileiro consegue internalizar e produzir estruturas de uma língua rica em clíticos, ou 
seja, o Espanhol, tendo como base sua Língua Materna que passa por um processo de mudança 
linguística durante a aquisição, no que se refere ao sistema pronominal? 

Para exemplificar o processo de mudança linguística que ocorre no PB podemos citar como 
exemplo Cyrino (1994) que comenta sobre o uso cada vez menos frequente do pronome clítico na 
posição de objeto, ocorrendo assim o seu apagamento principalmente na modalidade oral da 
língua  

Por fim, para o desenvolvimento desta pesquisa, pretendemos realizar uma coleta de dados 
a partir de produções escritas de crianças e adolescentes, em nível de escolarização (Ensino 
Fundamental II), que estudam Espanhol como língua estrangeira. Tais textos serão escritos em 
português e espanhol pelos mesmos indivíduos para que possamos confrontar os dois tipos de 
produção para a identificação do preenchimento ou apagamento dos pronomes clíticos. 
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Simulação computacional sobre um estudo de resolução anafórica 
 

Aluno: Juliano B. Nequirito 
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Mestrado em Linguística 

 
O corrente trabalho tem como intenção mostrar como ferramentas computacionais podem 

ajudar o pesquisador a compreender de antemão dados levantados por meio de testes ou 
experimentos e, dessa forma, auxiliar o andamento do processo de pesquisa, através da 
adequação de novas coletas de dados, direcionadas conforme os resultados observados nas 
simulações. Para cumprir com esse intento, aplicarei um modelo computacional a um experimento 
psicolinguístico que explora relações de anáforas com seus antecedentes. 

A partir do final da década de sessenta, muitos modelos computacionais – em sua maioria 
relativamente simples – foram elaborados com a intenção de simular, servir de fundamento 
teórico ou simplesmente estabelecer analogias entre seu funcionamento e as bases cognitivas 
sobre a quais se assentaria a língua, a memória, a percepção, etc. Entretanto, foi somente a partir 
do final da década de setenta, com o aumento do desempenho dos computadores e o início da 
popularização dos computadores pessoais, que modelos mais complexos começaram a receber a 
atenção de cientistas computacionais, linguístas, filósofos, psicólogos, lógicos, etc. Desde então, 
sua importância no processos de elaboração de teorias que visam sustentar processos mentais 
aumentou significativamente. Merecem destaque as redes neurais artificiais, ou simplesmente 
redes neurais, cujas aplicações, que vão muito além dos estudos da mente, oferecem suporte à 
interpretação de fenômenos cognitivos como sendo distribuídos, paralelos, não-modulares e não-
localistas. 

Quando elaborado satisfatoriamente – o que é uma tarefa complexa – e seu funcionamento 
se adequa ao propósito da pesquisa em questão, a execução (simulação) de um modelo cognitivo, 
através de software, pode antecipar etapas posteriores de procedimentos – como coletas de 
dados ou testes experimentais realizados com sujeitos reais – que requerem não somente muito 
cuidado em seu processo de elaboração, como tempo e disponibilidade do pesquisador que os 
realizam. No campo da psicolinguística, ferramentas computacionais podem ser utilizadas para a 
criação e estudo de cenários virtuais previamente estipulados, de forma a contribuir com a 
elaboração de experimentos e coletas de dados que serão utilizados, posteriormente, com sujeitos 
reais. Assim, ao “antecipar” resultados de futuros testes e/ou experimentos, através da predição 
de dados estatísticos - seja por meio da geração de dados numéricos, seja por meio de traçados de 
gráficos-, softwares com essa finalidade oferecem uma antevisão dos resultados de tais testes; a 
interpretação desses resultados pode contribuir de forma significativa para a redução do número 
de procedimentos (testes ou experimentos) cujos resultados, caso fossem considerados 
insatisfatórios ou insuficientes, levariam, em consequência, à elaboração de novas metodologias 
para a realização de novos procedimentos, visto ser necessário corrigir e aprimorar a metodologia 
aplicada nos procedimentos anteriores. 

Uma outra aplicação importante dos modelos computacionais é a de contribuir com o 
aperfeiçoamento de modelos cognitivos/psicolinguísticos, por meio da depuração – correção de 
possíveis incongruências – e do aperfeiçoamento de seu substrato teórico, trazendo uma clara 
compreensão de tais modelos, devido à exigência de imenso rigor formal durante o processo de 
elaboração dos algoritmos que implementam os modelos. 

Em realidade, tanto a criação quanto a utilização da modelagem computacional, tais como 
descritos acima, se confundem e se entrelaçam, visto que, primeiro, seu processo de elaboração 
requer, conforme foi descrito, muita clareza do que se propõe como modelo cognitivo teórico e, 
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segundo, para que sua utilização seja eficaz e satisfaça os propósitos do experimentador, seu 
funcionamento seja estável e verossímil. 

Como utilizarei um modelo pronto, proposto por Spivey (2007), meu enfoque estará na sua 
aplicação ao estudo do processo de retomada anafórica em sentenças cujos referentes anafóricos 
não concordam em número com seus antecedentes. Partindo do estudo de Godoy (2010), os 
sujeitos de sentenças estruturadas tipicamente como segue: 

 

 O timei foi fundado em 1910. Elesi receberam várias homenagens. 

 O timei estava cansado. Elesi jogaram por muito tempo. 
 
São interpretados como coletivos (i) ou distributivos (ii) devido aos predicadores (“foi 

fundado”/“estava cansado”). A partir de um experimento on-line e audo-cadenciado, no qual era 
medido o tempo de interpretação dos pronomes anafóricos, por parte dos sujeitos submetidos ao 
teste, de cada parte das sentenças, chegou-se à conclusão de que o tempo de 
leitura/compreensão do pronome “eles” em sentenças cujos sujeitos-antecedentes eram 
interpretados coletivamente (como em (i)) era significativamente mais longo que para o pronome 
“eles” de sentenças cujos sujeitos eram interpretados como distributivos. 

A simulação que proponho, a partir do modelo do citado autor, busca não somente 
corroborar a interpretação dos resultados obtidos pela autora do estudo, como, também, buscar 
outros fatores capazes de influenciar o tempo de leitura do pronome anafórico – como a posição 
do antecedente, sua característica de animacidade, etc. 

O algoritmo, chamado de Rede Recorrente Simples (Simple Recurrent Network, SRN), lê 
valores que representam pesos associados a alguma categoria – predicadores coletivos ou 
distributivos, neste caso – de um conjunto de vetores que representam os fatores de influência 
sobre o modelo – aqui, a concordância dos pronomes com seu antecedente, a animacidade, sua 
posição na oração anterior, etc. Iterativamente, o algoritmo calcula a tendência de escolha final do 
sujeito (interpretação distributiva ou coletiva). O tempo de sua estabilização, durante o cálculo 
dos dados finais, é proporcional ao tempo de interpretação dos sujeitos reais às sentenças que 
lhes foram apresentadas. Assim, é possível, através do acréscimo de novos fatores de influência e 
de seus supostos pesos, obter novos possíveis resultados, que podem ser conferidos em novos 
experimentos. 
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Estruturas possessivas: a aquisição de posse inalienável no português brasileiro 
 

Aluna: Fernanda Mendes 
Orientadora: Profa. Dra. Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes 

Instituição: IEL - Unicamp  
Doutorado em Linguística 

 
O presente projeto, inserido no quadro teórico da gramática gerativa, pretende dedicar-se 

ao estudo da chamada posse inalienável no português brasileiro (doravante, PB). Mais 
especificamente, esta pesquisa se coloca como objetivo investigar como se dá a aquisição desse 
tipo especial de estrutura possessiva, tendo por base a hipótese inatista chomskiana. 

Em relação à metodologia, este projeto se pauta em dois momentos. No primeiro momento, 
visa realizar um levantamento de dados baseado em uma coleta de caráter longitudinal (SCARPA, 
2001:204), caso em que o número de informantes é baixo, porém todas as suas faixas etárias são 
observadas (desde 1;08, ou antes, até, em média, 3;07), permitindo o acompanhamento do 
progresso lingüístico através das diferentes gramáticas intermediárias pelas quais as crianças 
passam durante a aquisição da linguagem. Neste caso, serão utilizados corpora já existentes (tais 
como o CEAAL – Centro de Estudos de Aquisição e Aprendizado da Linguagem / PUC-RS ou o 
CHILDES). No segundo momento, pretende-se desempenhar uma coleta de caráter transversal 
(SCARPA, 2001:204), caso em que o número de informantes é alto, porém apenas algumas faixas 
etárias são analisadas (a saber: uma faixa etária mais jovem, em que a criança inicia o uso da 
estrutura pesquisada e uma faixa etária mais velha, em que a criança já domina completamente 
essa estrutura), permitindo testar, com maior profundidade, certas propriedades do objeto de 
estudo em questão. Neste caso, serão realizados experimentos de compreensão tanto com as 
crianças quanto com um grupo de controle formado por adultos falantes nativos de PB, baseados, 
por exemplo, naqueles apresentados por Pérez-Leroux et al. (2002) para crianças adquirindo a 
posse inalienável do inglês e do espanhol. 

No PB, ao menos para a gramática adulta, muito se tem dito acerca da posse funcional, ou 
seja, estruturas possessivas contendo pronomes possessivos (ou possessivos funcionais), como em 
o meu carro ou o carro dele (cf. CASTRO, 2006:07). Figuram, no quadro teórico destes estudos, 
pesquisas como as de Müller (1997) e Cerqueira (1996), além da de Castro (2006), que trata da 
posse funcional para o português europeu e brasileiro. No entanto, poucos estudos têm tratado 
da posse inalienável, tanto no que diz respeito à gramática adulta quanto no que se refere à 
gramática infantil. E acredita-se que isso seja o resultado do problema de conceito que esse 
assunto traz consigo.  

O termo alienabilidade teve seu uso iniciado por Lévy-Bruhl (1916 apud SPANOGHE, 
2001:227), sendo, no ano seguinte, criada a oposição terminológica posse alienável vs. posse 
inalienável por Uhlenbeck (1917 apud SPANOGHE, 2001:227). Entretanto, atualmente ainda não 
há um consenso sobre o conceito de inalienabilidade. Segundo Spanoghe (2001:238:nota6), falta 
uma “definição operacional in intensio” para este termo. 

Devido a este fato, encontram-se, na literatura, divergências quanto ao que se considera 
posse (in)alienável. Por um lado, existe a visão de Guéron (1985) e Floripi e Nunes (2009), que é 
mais voltada para a estrutura sintática do sintagma nominal. Porém, acredita-se que a atribuição 
da interpretação (in)alienável para este tipo de construção não dependa apenas da estrutura 
sintática, mas também da classe semântica a que pertencem os nomes que fazem parte desse 
sintagma. E, por outro lado, existe a visão de Bally (1996 [1926] apud MITHUN, 2001:286), 
Vergnaud e Zubizarreta (1992) e Pérez-Leroux et al. (2002), que é mais voltada para a classe 
semântica do nome. Entretanto, também se assume que uma dada estrutura sintática seja 
necessária para codificar, de alguma forma, o que a semântica vai interpretar, posteriormente, 
como posse inalienável. 
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O que se pretende com este projeto é estabelecer uma complementaridade entre duas 
abordagens existentes para explicar a chamada posse inalienável, a saber: a abordagem “sintática” 
(Guéron, 1985) e a abordagem “semântica” (Bally, 1926; Pérez-Leroux et al., 2002). Acredita-se 
que, por meio dessa interface sintático-semântica será possível abranger, de uma maneira mais 
completa, esse tipo de construção. 

Em relação aos dados de aquisição, o que chama a atenção é o fato de que, embora a posse 
inalienável pareça precisar de conhecimentos lingüísticos mais complexos, aparece em maior 
freqüência e mais cedo – ou, ao menos, simultaneamente – em comparação às estruturas de 
posse funcional.  

Com isso, pretende-se examinar o que é acionado pela sintaxe na aquisição desse tipo de 
estrutura de posse, dado que o seu aparecimento se dá desde muito cedo, e o que é fornecido 
pela semântica, dado que esse aparecimento se dá, primeiramente, com nomes semanticamente 
inalienáveis, para então, em línguas como o PB, começarem a aparecer nomes semanticamente 
alienáveis. 

Por fim, baseado na literatura citada acima, pretende-se examinar se é possível estabelecer 
um paralelo entre a aquisição de posse inalienável e a aquisição dos Princípios A (de anáforas) e B 
(de pronomes) de Ligação, já que, entre os tipos semânticos de nomes inalienáveis, os nomes de 
parte do corpo parecem apresentar um comportamento sintático semelhante ao das anáforas, 
enquanto os nomes relacionais parecem apresentar um comportamento sintático semelhante aos 
dos pronomes. 
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O Papel da Narrativa Oral Na Manutenção dos Valores em Comunidades de Ouro Preto: uma 
análise das estratégias lingüísticas e paralinguísticas do narrador 

 
Aluna: Karen Luci Amorim 

Orientadora: Profa. Dra. Margareth Freitas 
Instituição:Universidade Federal de Ouro Preto 

Mestrado em Letras, Estudos da Linguagem 
 
As lendas contemporâneas podem ser definidas como narrativas populares, práticas sócio-

discursivas descontínuas e multiformes, que se originam no núcleo da vida cotidiana de uma 
comunidade, e que se formam por meio de processos comumente polêmicos, na qual sujeitos se 
confrontam diretamente com seus pressupostos de verdade. Estudos demonstram que esses 
contos surgem com base em fatos históricos, e que quem os narra lhes confere o caráter de 
testemunho.   

O significado decisivo da lenda como símbolo estaria na reação social que ela motiva, uma 
vez que nesse tipo de narrativa realiza-se a sobreposição de dois mundos: o cotidiano e o 
extracotidiano, provocando aqueles que participam da narração para a importância dos valores 
que guiam o comportamento do indivíduo em sociedade. Na visão de Da Mata (2008)1, “o que a 
lenda realiza é um verdadeiro arranjo de valores com a finalidade de validar ou não, motivar ou 
não comportamentos.” Enfim, são relatos que podem estabelecer uma forma de repensar (e 
mesmo de se opor a) imposições culturais. Através das lendas a realidade é traduzida e vivenciada.  

Muitas vezes a intenção das lendas é evidenciar “predileções morais”, sentimentos que dão 
provas da verdade moral daqueles que compartilham sua narração. Referem-se a princípios e 
valores da organização social. Através delas, os narradores avistam uma oportunidade de 
expressão controlada do comportamento moralmente apropriado ou impróprio e de experiência 
das conseqüências dos mesmos, de acordo com o conteúdo moral de sua cultura.  

O grau de proximidade com determinados tipos de experiências valorizadas culturalmente é 
um dos fatores que vão apontar o pertencimento ou não dos narradores a uma mesma 
comunidade narrativa. considerando que o conhecimento mútuo de narrativas e o hábito de 
compartilhá-las, recriá-las e performatizá-las faz com que contadores e ouvintes, numa unidade 
interdependente e dinâmica, formem uma comunidade narrativa. 

As lendas devem ser associadas na mente da comunidade com algum indivíduo conhecido, 
marco geográfico ou episódio particular. Todos ou muitos dos membros de um dado grupo social 
terão ouvido falar da tradição e podem se lembrar dela de forma breve ou elaborada. 

Daí a necessidade de colocar as lendas de Ouro Preto como objeto de pesquisa, para 
compreender sua função no grupo que delas partilha, como atuam na tradição local. Torna-se 
curioso entender o papel dessas narrativas populares no contexto de uma cidade que é berço de 
fatos históricos e abriga/recebe tantos tipos sociais.  

A narração sempre implica uma ampliação, uma adaptação, ou uma atualização semântica 
na atribuição de significado às ações dos outros. Logo, é sempre uma operação analítica no 
sentido que confere (no duplo sentido da palavra) significados, privilegiando alguns em 
detrimento de outros conforme uma dada expectativa acerca da significação do acontecimento. 
Portanto, estudar histórias orais é pesquisar o modo como uma experiência emerge da ação 
narrativa. 

Um indivíduo que esteja simultânea e continuamente no cerne de uma pluralidade de 
mundos sociais, não homogêneos e às vezes contraditórios, ou no núcleo de universos sociais 
relativamente coerentes, mas apresentando em certos aspectos contradições, estará exposto a 
um estoque de esquemas de ação não unificados, e conseqüentemente a práticas heterogêneas, 
variando segundo o contexto social que será levado a valorizar. 
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Interessa-me descobrir o sentido das lendas no contexto de Ouro Preto por ser uma cidade 
de grande projeção nacional. Suas tradicionais comemorações religiosas e carnavalescas, além da 
Universidade Federal, atraem públicos de todas as localidades, reunindo assim diversos tipos de 
pessoas e esquemas de ação. 

Desta forma, será meu grande empenho com este trabalho descobrir de que modo as 
comunidades narrativas, ao se depararem com os anseios, expectativas, sentimentos e vivências 
de sua realidade cotidiana repleta de tipos e condutas sociais, utilizam-se das lendas para tentar 
manter/resgatar os valores tradicionais, como elemento estruturador de uma memória e/ou para 
questionar comportamentos morais.  

Assim sendo, divulgar estudos sobre a prática da narração de lendas torna-se, também por 
esse motivo, um ato de estimada colaboração com a memória cultural de Ouro Preto e do país.  

No estudo das lendas de Ouro Preto avista-se a possibilidade de interpretar como se dá o 
aparecimento e o processo que leva ao tradicionalismo de narrativas populares.  

Meu objetivo é confrontar as várias versões de uma lenda específica, a partir das narrativas 
de moradores de comunidades diferentes em Ouro Preto. Buscarei investigar, a partir do corpus 
coletado, como a tensão entre estrutura e acontecimento se manifesta no gênero lenda de 
diferentes formas e em diferentes frentes, avaliando os recursos de linguagem que os narradores 
utilizam, suas estratégias lingüísticas e paralinguísticas na formação dos significados e 
demonstração dos valores que perseguem, de sua persistência e transmutação ou 
desaparecimento para a explicação do fenômeno que torna tradicional tal conjunto de lendas. 
Procurarei alcançá-lo através da análise de símbolos e signos do modo de vida do grupo em 
questão. 

Compreender o que a transmutação dos personagens das lendas revela sobre a mentalidade 
e as atitudes populares da comunidade é importante. 

Buscarei, como já dito anteriormente, estar sempre atenta à inserção da oralidade e das 
construções narrativas na vida social e na manutenção dos laços simbólicos que aproximam os 
indivíduos de Ouro Preto e os fazem formadores de uma comunidade narrativa.  

O corpus se constituirá de narrativas orais da lenda da Procissão das Almas, contadas por 
indivíduos nativos da cidade de Ouro Preto. A coleta das narrações será realizada através de 
gravação em áudio e vídeo, e contará ainda, com uma entrevista ao informante, que falará sobre 
sua história de vida, dado este que será então utilizado para avaliar seu modo de contar a lenda 
referida.  

Posteriormente à coleta, será realizada a transcrição da narrativa, medida esta que servirá 
para ressaltar aspectos da oralidade e do gestual, presentes na narrativa, revelando 
intencionalidades do narrador ao transmitir a lenda.  
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MESA 10 – FONÉTICA E FONOLOGIA 
Variação fonológica na libras: um estudo-piloto da alternância no número de articuladores 
manuais envolvidos na produção dos sinais 

 
Aluno: André Nogueira Xavier 

Orientador: Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa 
Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados preliminares de um experimento-

piloto desenvolvido com vistas a testar duas hipóteses acerca da variação em um dos aspectos 
articulatórios dos sinais da libras: o número de mãos envolvidas em sua produção. De acordo com 
Xavier (2006), há na libras sinais tipicamente articulados com uma mão, bem como sinais 
normalmente realizados com duas e, segundo o mesmo autor, em termos de freqüência absoluta 
(estimada de um corpus criado a partir do dicionário Capovilla & Raphael (2001)), não há uma 
diferença significativa entre esses dois traços. Entretanto, observações de uso espontâneo dessa 
língua apontam que alguns sinais normalmente articulados com uma mão podem ser produzidos 
com duas e vice-versa. Como será discutido nesta apresentação, apesar de um levantamento 
preliminar de sinais com esse comportamento revelar que existem fatores de natureza distinta 
regendo a alternância no número de articuladores manuais, alguns deles sugerem que fatores 
puramente articulatórios possam estar por trás dessa variação. Perseguindo essa segunda 
possibilidade, foi desenhado um experimento-piloto através do qual se testou, primeiramente, se 
o contexto fonológico determina ou influencia (1) a realização, somente com uma mão, de dois 
sinais da libras, ACEITAR e QUERER, tipicamente produzidos com duas e (2) a articulação, com 
duas mãos, de dois outros sinais dessa mesma língua, JÁ e NÃO, normalmente realizados apenas 
com uma mão. Mais precisamente, manipulou-se o contexto de ocorrência desses sinais de modo 
que eles fossem antecedidos e/ou sucedidos por sinais feitos com uma e/ou com duas mãos para 
assim verificar se tal fato influencia ou determina a alternância no número de mãos nos sinais 
selecionados como objeto desta investigação. Em segundo lugar, testou-se se a taxa de elocução 
também pode influenciar a alternância no número de articuladores manuais nos sinais em 
questão. Mais precisamente, ao induzir uma sinalização mais rápida, testou-se se tal fato 
contribuiu ou não para uma maior ocorrência do fenômeno em análise. O experimento-piloto, 
parcialmente baseado na metodologia de Tyrone et al (2010), consistiu na apresentação de frases 
da libras, escritas por meio de glosas, a um sujeito com surdez profunda bilateral de nascença e 
usuário de libras. Tais frases, criadas com a ajuda de uma colaboradora surda, tiveram sua 
sinalização gravada em vídeo e analisadas por meio do programa Eudico Language Annotator 
(ELAN). A escolha de tal software se deveu ao fato de que ele permite a realização de 
segmentações, transcrições e anotações de vídeos sincronizadas a eles. Este estudo faz parte de 
um projeto maior que objetiva investigar de que forma a pronúncia dos sinais da libras pode variar 
e que fatores estão por trás dessa variação. Por essa razão, antes de tratar dos casos de variação 
no número de articuladores manuais, bem como do experimento-piloto e seus resultados 
preliminares, será feito um panorama dos primeiros estudos da fonologia das línguas de sinais, 
com vistas a apresentar os aspectos constitutivos dos sinais que esses trabalhos levantaram e 
discutir de que maneira a variação na pronúncia dos sinais está relacionada à variação na 
realização desses aspectos. Para tanto, apresentarei brevemente o modelo de análise sublexical 
de Stokoe (1960), segundo o qual os itens lexicais das línguas de sinais podem ser analisados em 
três unidades: configuração da mão (postura dos dedos), localização (ponto de articulação) e 
movimento. Em seguida, tratarei da inclusão de outros parâmetros de análise sublexical, 
propostos por seguidores de Stokoe, dentre os quais destacam-se Battison (1978) e Klima & 
Bellugi (1979). Conforme explicarei, a Battison deve-se a inclusão da orientação da palma como 
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mais uma das unidades de análise fonológica dos sinais. Já a Klima & Bellugi (op. cit.), entre outros 
aspectos, deve-se a inclusão do que eles chamam de hand arrangement, ou, nos nossos termos, 
número de articuladores manuais envolvidos na produção dos sinais. Por fim, apresentarei as 
contribuições de Liddell & Johnson (1989) para um melhor entendimento da estrutura interna dos 
sinais, destacando o papel, na fonologia das línguas de sinais, da seqüencialidade e das expressões 
faciais apontado pelos referidos autores. Depois de discutidas as unidades de análise sublexical 
dos sinais propostas pelos primeiros pesquisadores a investigar a fonologia das línguas de sinais, 
apresentarei exemplos de variação na pronúncia dos sinais da libras no que diz respeito à 
realização da cada uma delas. Mais precisamente, apresentarei exemplos de variação na 
pronúncia de alguns sinais em relação a sua configuração de mão, movimento, localização, 
orientação da palma, expressão facial e seqüencialidade de um ou mais desses aspectos. Como se 
verá, esses exemplos serão separados em duas categorias: uma que conterá sinais cuja variação 
em um dos aspectos articulatórios citados não é aparentemente motivada pelo contexto 
fonológico e outra que reunirá sinais cuja variação fonológica parece ser motivada pelo contexto 
em que são usados. 
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Um estudo do golpe de glote na fala de pessoas com fissura palatina  
 

Aluna: Aveliny Mantovan Lima-Gregio 
Orientador: Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa 

Instituição: IEL - Unicamp  
Doutorado em Linguística 

 
O golpe de glote é a articulação compensatória mais comum nas pessoas que possuem 

fissura palatina. Este tipo de compensação articulatória é assumido em resposta às estruturas do 
trato vocal que estão comprometidas devido à fissura palatina (Bzoch, 1997). São substituições 
possivelmente funcionais, que soam como distorções aprendidas dos gestos de fala. 

O objetivo deste trabalho é comparar as produções de sujeitos sem articulação 
compensatória (Grupo Controle - GC) e de sujeitos com fissura palatina, que façam uso sistemático 
de golpe de glote para as oclusivas e manifestem laringalização (creaky voice), Grupo Teste - GT. O 
quadro teórico escolhido para explicar as hipóteses levantadas a partir das análises dos golpes de 
glote foi o da teoria dos padrões dinâmicos proposta por Kelso (1995), sendo que também as 
laringalizações foram estudadas em relação ao golpe de glote, a partir da hipótese de que este é 
um fenômeno acoplado à compensação. 

Foram formados dois grupos de cinco participantes cada, todos do gênero masculino, com 
idades entre 25 e 53 anos. O GT foi composto por cinco homens com fissura de palato operada. O 
CG foi composto por cinco homens sem fissura palatina e que não possuíam histórico de patologia 
de fala ou de voz. Cada participante de ambos os grupos leu três vezes uma versão modificada do 
texto “A história do urso preto” (Suguimoto e Pegoraro-Krook, 1995), o qual contém, 
originalmente, somente sons orais.  O primeiro passo para a análise do golpe de glote foi 
apresentar as leituras do GT para cinco fonoaudiólogos experientes no diagnóstico e avaliação dos 
distúrbios compensatórios em pessoas com fissura palatina. A tarefa dos fonoaudiólogos foi 
circular, no texto da leitura correspondente, o grafema (correspondente ao som) em que julgaram 
a ocorrência de golpe de glote.  Após apurados os resultados dos julgamentos foram analisadas 
apenas as produções nas quais pelo menos três dos cinco fonoaudiólogos apontaram como sendo 
golpe de glote, decisão esta motivada estatisticamente.  Ao todo 197 golpes de glote foram 
considerados para análise acústica. A análise acústica de cada produção de golpe de glote foi 
essencialmente visual.  Inicialmente foi realizada uma classificação quanto à natureza do onset 
(simples ou complexo) na sílaba em que foi apontado o golpe de glote, bem como a posição da 
sílaba na palavra (início ou meio). Os parâmetros acústicos observados foram duração 
(milissegundos - ms), presença ou não de formantes de transição (movimentos de F1, F2, F3 e F4, 
em Hertz - Hz), presença ou não de burst (ruído no início, no meio, ou no final do intervalo de 
oclusão), e de laringalização em seu entorno (1 ou 2 unidades VV à direita ou à esquerda). Vale 
ressaltar que a unidade VV (Vogal-Vogal) corresponde à sequência de intervalos que 
correspondem ao onset da vogal até o onset da vogal imediatamente seguinte, incluindo todas as 
consoantes e glides entre ambas (Pompino-Marschall, 1991; Barbosa, 1996).  Para análise 
estatística foram empregados os testes de Igualdade de Duas Proporções e Chi-Quadrado para 
Independência, com o nível de significância de 5%.  O primeiro teste avaliou as diferenças entre os 
percentuais de respostas dicotômicas (“sim” para presença e “não” para ausência) para cada uma 
das três variáveis dependentes categóricas (formantes de transição, burst, laringalização) em 
relação ao número de juízes (3, 4 ou 5).  O segundo teste também utilizou respostas dicotômicas 
(“sim” para presença e “não” para ausência) para medir a associação entre as três variáveis 
dependentes categóricas (formantes de transição, burst, laringalização) e as variáveis 
independentes ou fatores (Fonema, Onset e Posição) separadamente e em combinação com o 
resultado da avaliação pelos juízes. 
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Os resultados revelaram a presença estatisticamente significativa de formantes de transição 
e de burst na maioria dos julgamentos de 3 e 4 juízes, ao contrário do resultado para 5 juízes, 
quando a maior parte das ocorrências não apresentaram estes dois parâmetros acústicos.  Tais 
resultados sugerem que as variáveis formantes de transição e burst foram determinantes para a 
dúvida dos profissionais, enquanto que na ausência destas os juízes foram significativamente 
unânimes em afirmar a presença de golpe de glote.  A ausência de formantes de transição e burst 
indica que não houve constrição no trato vocal.  Uma discussão possível para a presença destes 
dois parâmetros, embasada em Esling e Harris (1995), procura uma hierarquia contínua para a 
natureza do golpe de glote, que tem como principal componente a adução completa das pregas 
vocais.  Assim, no início do gesto glotal, como requisito mínimo, há pequena adução das pregas 
ventriculares; em seguida, para um golpe de glote moderado, há constrição do mecanismo do 
esfíncter laríngeo; e quando há um engajamento pleno do esfíncter laríngeo, tem-se a oclusão 
epiglotal.  Neste último, supõe-se que embora o tamanho do trato seja minimamente modificado 
(da glote à epiglote), é o suficiente para alterar os parâmetros acústicos e causar dúvidas no 
ouvinte. Provavelmente, os juízes não estão diferenciando oclusiva glotal e oclusiva epiglotal, o 
que pode ser chamado de contraste encoberto; i.e., a oclusão epiglotal ocorre, porém o ouvinte 
não a percebe.  Com relação à laringalização, é provável que ela tenha ajudado os fonoaudiólogos 
a julgarem a ocorrência do golpe de glote, pois quando houve baixa associação entre os 
fenômenos também houve incerteza quanto à presença do golpe. Pode ser válida, portanto, a 
hipótese de que as produções de laringalização e da articulação compensatória sejam fenômenos 
acoplados, ou seja, que se influenciam mutuamente (fenômenos ressonantes). 
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Estudo das vogais desvozeadas do Português Brasileiro 
 

Aluno: Francisco de Oliveira Meneses 
Orientadora: Profa. Dra. Eleonora Albano 

Instituição: IEL - Unicamp  
Mestrado em Linguística 

 
As vogais das línguas naturais são caracterizadas como os sons da fala que ocorrem quando 

o fluxo de ar percorre o aparelho fonador continuamente, sem causar turbulência ou enfrentar 
obstrução, tendo como fonte sonora a vibração espontânea das pregas vocais. No entanto, em 
algumas línguas, como coreano (Jun e Beckman, 1993) e o japonês (Kondo, 1997), por exemplo, as 
vogais deixam de ser vozeadas em alguns contextos. O desvozeamento das vogais tem sido 
documentado em um grande número de línguas, tais como o grego (Dauer, 1980), o turco 
(Jannedy, 1995), o francês (Cedergren, 1986; Hayes, 2001), o búlgaro (Andreeva e Koreman, 2008) 
e principalmente o coreano e japonês (Kondo, 1997; Tsuchida 1997). Muitas vezes classificado 
como uma síncope vocálica (apagamento total de um gesto vocálico), o desvozeamento se mostra 
como um fenômeno complexo, variável e recorrente em muitas línguas naturais.  Embora o termo 
“desvozeamento vocálico” soe contraditório, a maioria dos especialistas é relutante em considerar 
esse fenômeno como um apagamento (síncope). Vogais apagadas muitas vezes não são 
percebidas pelos falantes (Bloch, 1950). As vogais desvozeadas, por outro lado, apresentam-se 
psicologicamente na percepção dos falantes nativos. Além disso, o reconhecimento de um 
apagamento vocálico resultaria em estruturas silábicas complexas ou estruturas que ferem a 
fonotaxe das línguas. A tradicional representação do desvozeamento das vogais mostra o processo 
através de mudança categórica de [+voz] para [-voz]. Suh-Ah e Beckman (1993) argumentam que o 
processo de desvozeamento pode ser considerado como um processo articulatório de 
sobreposição temporal de gestos, onde a gesto glotal da vogal é sobreposto pelo gesto da 
consoante surda precedente ou procedente. Nesse sentido, o ensurdecimento não representa 
uma mudança total, mas um efeito de gradiência fonética. Com o advento dos chamados modelos 
dinâmicos de produção da fala, tais como a Fonologia Articulatória (Browman e Goldstein, 1986, 
1990), os gestos articulatórios surgem como unidades fonológicas e, ao mesmo tempo, unidades 
de ação articulatória (físicas). Cada ação ocorrida durante a produção de fala envolve ao menos 
um gesto, implementado por um articulador (lábios, mandíbula, língua, glote). Gestos diferentes 
se sobrepõem no tempo integrando-se a movimentos subseqüentes dentro do domínio de 
unidades maiores de produção de fala, tais como as palavras. Assim, a variabilidade observada na 
atividade do trato vocal é decorrente da sobreposição temporal de gestos no tempo (Albano, 
2001). Segundo Silva (2002), a Fonologia Articulatória tem grande sucesso em explicar processos 
fônicos da fala rápida, tais como enfraquecimentos e apagamentos de segmentos, justamente por 
ser capaz de mostrar a existência de gradientes fônicos que não são representados pelas análises 
tradicionais. Parece consenso na literatura que a principal condição fonética na qual a vogal torna-
se desvozeada é similar: o desvozeamento ocorre principalmente com vogais altas em ambiente 
de segmentos surdos (Jun e Beckman, 1993). Em geral, as vogais altas /i/ e /u/ perdem o 
vozeamento, manifestada articulatoriamente como uma falta de vibração das pregas vocais e 
acusticamente como uma ausência de periodicidade no sinal acústico. Além do contexto 
consonantal favorável ao desvozeamento vocálico, como já abordado acima, o processo é 
tipicamente atribuído a outros fatores: a duração limitada das vogais altas, menor movimento da 
glote, além de fatores como a proximidade de fronteiras de palavras e com final de enunciado e a 
tonicidade. Os achados existentes em várias línguas, como visto na literatura da área, nos mostra 
com clareza a variabilidade e recorrência do desvozeamendo das vogais em línguas naturais. No 
entanto, nenhum estudo específico mostrou até então a existência de vogais desvozeadas no 
português brasileiro (doravante PB). Há vogais desvozeadas no PB? Em quais contextos? Elas são 
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recorrentes como em línguas como o japonês, por exemplo? Considerando a recorrência e 
importância da realização de vogais desvozeadas nas línguas naturais e a necessidade de uma 
análise mais profunda desse tipo de variação em curso, pretende-se neste projeto, intitulado 
“Estudo das vogais desvozeadas do Português Brasileiro: efeitos da relação CV e VC”, (i) analisar as 
condições em que as vogais se apresentam com maior ou menor grau de desvozeamento e (ii) 
aquilatar os efeitos das relações CV e VC sobre o desvozeamento das vogais. Serão medidas os 
seguintes parâmetros fonético-acústicos: duração das vogais e segmentos adjacentes, freqüência 
dos formantes das vogais (quando presentes) e momentos espectrais do ruído que se apresenta 
no processo de desvozeamento. As medidas serão obtidas a partir da janela da forma de onda 
sincronizada ao respectivo espectrograma de banda larga, extraído por meio do software Praat 
(Boersma & Weenink, 2002). Para a análise e identificação acústica das vogais desvozeadas, em 
geral, será observada a ausência de periodicidade no sinal acústico e de vozeamento. Os 
programas Excel, da Microsoft, e o Statistica, da Statsoft, e o Biostat (domínio público) serão os 
softwares utilizados para as análises estatísticas. Os resultados serão submetidos à análise 
estatística e vão contribuir para se estabelecer mais detalhadamente o estatuto das vogais 
desvozeadas do Português Brasileiro. 
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A palavra prosódica no português brasileiro 
 

Aluna: Priscila Marques Toneli 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Bernadete M. Abaurre 

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
Trabalhos, como os de Leiria (2000), Schwindt (2000), Bisol (2000, 2004, 2005), Toneli 

(2009), entre outros, têm apontado evidências de um domínio prosódico no Português Brasileiro 
(doravante PB) acima do pé (Σ) e abaixo do sintagma fonológico ( ), ou seja, o domínio da palavra 
prosódica1 (ω), que englobaria as unidades morfológicas. Entretanto, apesar de apontar 
evidências desse domínio no PB, nenhum desses trabalhos refere-se especificamente (i) ao modo 
como esse domínio prosódico é construído na variedade em estudo, principalmente com relação 
às palavras compostas; (ii) ao modo como trata as palavras clíticas (palavras sem acento primário) 
em relação ao seu hospedeiro; e (iii) a quais características fonológicas que o definirão como 
domínio de regras fonológicas. Tratando da prosodização das palavras, Selkirk (1986) propõe que 
o domínio que engloba as palavras nas línguas é o da Palavra Prosódica, que é definido com base 
nas bordas de determinados constituintes sintáticos. Para a autora, as palavras funcionais são 
invisíveis para o mapeamento sintaxe-fonologia, sendo prosodizadas junto à palavra lexical no 
domínio da palavra prosódica, como em *de*carro+ω+ω+, a palavra funcional “de” é adjungida a 
palavra lexical “carro” formando uma única palavra prosódica. Entretanto, a definição de palavra 
prosódica proposta por Selkirk não abrange a prosodizaçao de palavras compostas como “guarda-
chuva” ou “alegremente”, pois os membros dos compostos constituem duas palavras prosódicas 
independentes. A palavra “alegremente” é composta por duas palavras prosódicas, embora seja 
formado pelo afixo “mente”, pois, de acordo com a literatura, tal afixo constitui domínio para o 
acento primário, formando, portanto, uma palavra prosódica independente. Diferentemente de 
Selkirk, Nespor & Vogel (1986) argumentam que o domínio da palavra prosódica compreende uma 
palavra lexical constituída de apenas uma raiz, excluindo as palavras funcionais. Em línguas em 
que a palavra prosódica inclui membros de um composto, as autoras afirmam que não haverá 
afixos ou sequência de afixos que formam uma palavra prosódica independente. Embora Nespor 
& Vogel considerem os membros do composto como parte do domínio da palavra prosódica, casos 
como “guarda-chuva” e “alegremente” não se enquadrariam nessa proposta, pois são formados 
por duas palavras prosódicas. Segundo Nespor & Vogel (1986), o domínio prosódico que 
englobaria tanto as palavras funcionais (os clíticos) quanto as palavras compostas é o Grupo 
Clítico. Nesse domínio, os clíticos, associados a uma palavra lexical, como em *de*carro+ω+GC, e as 
palavras compostas, como em **alegre+ω*mente+ω+GC, formam um único constituinte. Entretanto, 
a existência do domínio grupo clítico nas línguas, proposto pelas autoras, tem sido discutida, e tem 
sido proposto na literatura que ele seja excluído da hierarquia prosódica (cf. Vigário 2003, Inkelas 
1990, Inkelas e Zec 1991, Selkirk 1996, Kleinhenz 1996, Peperkamp 1997, Hall 1999 entre outros). 
Considerando a não existência do grupo clítico de Nespor & Vogel, casos como os das palavras 
compostas e dos clíticos ficam abertos à discussão no que se refere ao domínio prosódico que os 
englobaria. Na tentativa de acomodar os elementos clíticos sem a necessidade de um novo 
domínio prosódico, como o Grupo Clítico proposto por Nespor & Vogel (1986) e, também, para 
enquadrar as palavras compostas dentro de um domínio prosódico, Vigário (2003), ao definir o 
domínio da palavra prosódica no PE, argumenta que há dois tipos de palavras prosódicas: mínimas 
e máximas. Em Vigário (2007), a autora afirma que as palavras prosódicas mínimas e máximas 
fazem parte do Grupo de Palavra Prosódica, o qual não é um novo domínio, mas o antigo Grupo 
Clítico reciclado, resolvendo, assim, o impasse das propostas anteriores de Selkirk e Nespor & 
Vogel no que se refere aos compostos e aos clíticos. Em relação às palavras funcionais clíticas, 
Toneli (2009) assume que, no PB, palavras funcionais clíticas adjungem-se por próclise a um 
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hospedeiro formando o que Vigário (2003) denomina de palavra prosódica mínima, como em 
*me*fala+ ω+ω. No PE, Vigário afirma que proclíticos são adjungidos ao hospedeiro, enquanto os 
enclíticos são incorporados ao hospedeiro que os precede. Assim, acreditamos que no PB, só 
ocorra a adjunção de proclíticos e não incorporação de enclíticos, portanto essa é uma das 
hipóteses que norteia a presente investigação. Toneli (2009) apresenta diferenças entre PB e PE 
em relação ao comportamento prosódico das palavras prosódicas, no que se refere aos processos 
fonológicos, segmentais e prosódicos. Por isso, por hipótese, acreditamos que a formação do 
domínio da palavra prosódica no PB, no que se refere à palavra prosódica mínima e máxima, 
principalmente em relação à formação das palavras compostas, apresenta diferenças entre as 
variedades, o que reforça a comparação entre elas. Tendo em vista essas considerações, este 
projeto, intitulado “A Palavra Prosódica no Português Brasileiro”, tem como objetivo principal o 
estudo da palavra prosódica no PB, focalizando (i) os processo fonológicos que caracterizam o 
domínio da palavra prosódica no PB; (ii) a formação desse domínio com base na teoria de 
domínios prosódicos; (iii) a questão dos clíticos e das palavras compostas dentro do domínio da 
palavra prosódica; e, por fim, (iv) o comportamento prosódico dos compostos no PB e no PE para 
fins comparativos entre as variedades, visando, com isso, a contribuir com os estudos relacionados 
aos domínios prosódicos nessa variedade, uma vez que não há um consenso na literatura com 
relação ao domínio prosódico que engloba os clíticos e as palavras compostas. Pretendemos 
desenvolver o projeto no âmbito dos projetos temáticos “A implementação do ritmo do português 
brasileiro em textos orais: relação com a aplicação de processos segmentais”, “Padrões Rítmicos, 
Fixação de Parâmetros & Mudança Linguística – Fase II” e “Padrões Rítmicos, Domínios Prosódicos 
e Modelagem Probabilística em Corpora do Português”. 
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Padrão formântico da vogal [a] produzida por sujeitos com síndrome de Down: estudo 
contrastivo entre sujeitos com e sem Down 

 
Aluna: Marian dos Santos Oliveira 

Orientadora: Prof. Dr. Wilmar da Rocha D'Angelis 
Instituição: IEL - Unicamp  
Doutorado em Linguística 

 
Resultados do Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), apontam que cerca de 14,5%, (aproximadamente 24,5 milhões de pessoas), têm alguma 
deficiência física ou mental. Estima-se que, dentre estas, 300 mil nasceram com Síndrome de 
Down (SD). Esses números variam muito e a literatura médica refere em torno de 80 mil casos. 
Contudo, a quantidade de trabalhos sobre o tema ainda é muito pequena em relação ao número 
de casos, sejam 80 ou 300 mil. Dessa forma, este trabalho é um recorte da discussão travada na 
Tese Descrição Acústica das Vogais Orais Produzidas por Sujeitos com Síndrome de Down, 
resultado do Projeto de Doutorado desenvolvido no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), na 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na área de Fonética e Fonologia, com interface 
em Neurolinguística. Na tese, em fase de elaboração, objetiva-se analisar e descrever, 
acusticamente, as vogais orais produzidas por sujeitos adultos com Síndrome de Down (SD), a fim 
de determinar possíveis especificidades no sistema vocálico desses sujeitos em relação ao sistema 
de indivíduos sem a síndrome. Assim, Considerando que pessoas com Síndrome de Down, 
acidente genético que ocorre durante a divisão celular do embrião, apresentam dificuldades 
variadas nas habilidades lingüísticas, dificuldades estas que envolvem questões lingüísticas em 
todos os níveis – fonéticos, fonológicas, morfológicas, sintáticas, semântico-pragmáticas e 
discursivas (Cf. OLIVEIRA, 2010; CAMARGO et al, 1996, FREITAS; MONTEIRO, 1995; RONDAL, 1991-
) decorrentes de problemas, tais como, hipotonia da musculatura orofacial, macroglossia ou 
cavidade oral pequena, e de problemas cognitivos (Cf. MOTTA, 1980; OTTO; OTTO; FROTA-
PESSOA, 1998; BORGES-OSÓRIO et al, 2001) e que, por isso, sua fala se diferencia, auditivamente, 
da fala do adulto sem esta síndrome, nesse trabalho visamos discutir eventuais diferenças 
acústicas entre a vogal [a] produzida por sujeitos com Down, em relação à mesma vogal produzida 
por sujeito  sem a síndrome. Partindo da hipótese de que o [a] produzido por uma pessoa com SD 
tende a ser diferente do [a] produzido por pessoa sem a síndrome já que o trato vocal do sujeito 
com a síndrome é modificado por implicações inerentes à própria síndrome, formulamos os 
seguintes questionamentos: a) quais as implicações da hipotonia orofacial e macroglossia na 
configuração acústica da vogal [a], produzida por esses sujeitos?; b) qual o padrão acústico dessa 
vogal, produzida por sujeitos com Down? Objetivamos, com este trabalho: i) descrever 
acusticamente a vogal [a] produzida por sujeito adulto com SD a fim de compreender eventuais 
especificidades dessa vogal produzida por esses sujeitos; ii) comparar o padrão acústico 
encontrado  para a vogal  produzida pelo sujeito do sexo feminino com SD, em relação ao padrão 
da mesma vogal produzida por sujeito  do sexo feminino também com a síndrome e; iii) comparar 
os valores acústicos encontrados nos dados do indivíduo com SD, em relação aos encontrados nos 
dados do indivíduo sem a síndrome; iv) contribuir com o conhecimento acerca dessa situação 
peculiar que, além de pouco explorada, oferece várias possibilidades de olhares. Para proceder a 
análise será necessário um arcabouço teórico que conjugue em suas formulações tanto aspectos 
articulatórios quanto aspectos acústicos, pois a questão principal do trabalho é verificar em que 
medida características fonatórias peculiares aos sujeitos com Down alteram ou não a qualidade 
das vogais produzidas por esses sujeitos. Nesse sentido, lançaremos mão da Teoria Acústica da 
Produção da Fala, ou Teoria Fonte e Filtro, de Fant (1960), segundo a qual o sinal acústico da fala é 
um produto das diferentes configurações assumidas pelo trato vocal no momento em que os sons 
são produzidos. O trato vocal funciona como um tubo ressoador das diferentes ondas produzidas 
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pela vibração das pregas vocais. Dessa forma, a teoria nos oferece os subsídios necessários para o 
entendimento da relação acústico-articulatória na produção da fala, ao mesmo tempo em que nos 
fornece fundamentos para análise acústica da fala, pois, a partir dos valores de freqüência que 
encontrarmos, poderemos deduzir a maneira como os articuladores se posicionaram ao longo do 
aparelho fonador e levantar hipóteses acerca das estratégias que estes sujeitos usam para 
diferenciar uma vogal oral da outra. Para análise, mensuramos, via Praat, os valores dos três 
primeiros formantes, F1, F2 e F3, dos dados de dois sujeitos adultos, do sexo feminino, naturais de 
Vitória da Conquista, BA, um com síndrome de Down e outro sem. Adotamos como método de 
análise fornecido pelo Praat dois métodos, quais sejam, o LPC Burg e o FFT. Obtivemos os dados a 
partir da repetição de sintagmas nominais, formados a partir de uma palavra núcleo com a vogal 
[a] ocupando as posições tônica, e/ou pretônica 1 e 2, postônica, e/ou átona final. Cada sintagma 
foi repetido cinco vezes, o que nos deu um total de setenta e cinco repetições e quatrocentos e 
cinqüenta formantes, considerando-se os dois métodos adotados para análise. A gravação foi 
realizada em local tratado acusticamente e com gravador e microfone de alta qualidade e os 
dados foram transcritos foneticamente. Os resultados, submetidos à análise estatística, indicam a 
existência de uma diferença no que se refere ao primeiro formante. 
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MESA 11 – GRAMÁTICA E SINTAXE 
Caracterização lexicogramatical dos verbos com clítico SE inerente do português do Brasil dentro 
do contexto de redes wordnets multilíngues 
 

Aluna: Aline Camila Lenharo 
Orientador: Prof. Dr. Bento Carlos Dias da Silva 

Instituição: Unesp – campus Araraquara 
Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa 

 
Este trabalho se insere no contexto do Processamento Automático de Língua Natural (PLN), 

uma disciplina em efervescência que visa à modelagem computacional de conhecimentos e 
informações linguísticas e que, nesse empreendimento, aglutina esforços de diversas áreas do 
conhecimento, como Linguística, Ciências da Computação, Inteligência Artificial, Matemática, 
Filosofia da Linguagem, entre outras, e agrega diferentes interesses, que vão do científico-
acadêmico até os relacionados à indústria de informática. Relaciona-se à proposta, já consagrada, 
de representação linguístico-computacional do léxico mental do falante de uma dada língua: a 
construção das chamadas redes wordnets multilíngues, que seguem o padrão da WordNet 
pioneira, construída para o inglês norte-americano por psicolinguistas da Univeridade de 
Princeton, EUA. Uma rede wordnet é um constructo linguístico-computacional, isto é, uma rede 
semântica, que modela os aspectos conceituais e relacionais do léxico mental de um falante em 
termos de uma rede constituída dos conceitos lexicalizados em cada uma destas quatro classes 
sintáticas: substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Cada conceito é representado por um 
synset (do inglês synonym set, ou ‘conjunto de sinônimos’). Cada synset é formado por itens 
lexicais sinônimos em pelo um contexto de uso e constitui um nó da rede. As relações de sentido 
de antonímia, hiponímia/hiperonímia/troponímia, meronímia/holonímia, acarretamento e causa, 
que se estabelecem entre os synsets, constituem os arcos que lingam os nós. Por exemplo, o 
synset de verbos do português {diplomar-se, formar-se, graduar-se, titular-se}, glosado por 
“receber um diploma por completar um curso superior”, constitui um nó da WordNet.Br, em 
construção para o português do Brasil, e conecta-se pela relação de hiperonímia aos synsets 
{licenciar-se} e {doutorar-se}, outros dois nós da rede, respectivamente glosados por “receber 
grau de licenciado *em+” e “receber grau de doutor”. Essa, como as outras wordnets construídas 
ou em construção para outras línguas, deverá constituir um recurso léxico-computacional que, 
além de servir de instrumento para o estudo de aspectos conceituais e relacionais do léxico do 
português, poderá também ser (i) a base de conhecimento léxico-conceitual a partir da qual é 
possível gerar, de modo automático, thesauri e dicionários convencionais e analógicos e, no 
âmbito da Linguística Computacional e da Engenharia da Linguagem, (ii) um recurso robusto para 
o desenvolvimento de aplicações como, por exemplo, sistemas de tradução automática, motores 
de busca (como o Google), processadores e sumarizadores automáticos de texto e de aplicativos 
como os sistemas de recuperação de textos e de informações em bases textuais. Dentro desse 
contexto, este trabalho discute a caracterização lexicogramatical de um subgrupo de verbos do 
português que se denominam verbos com clítico se inerente, aqui rotulados "verbos do Tipo Vse", 
tradicionalmente denominados “verbos pronominais”. Abrangendo temas de dois domínios de 
investigação complementares, o domínio linguístico e o domínio linguístico-computacional, o 
estudo é motivado, sobretudo, pelo desafio posto, no domínio linguístico, pelas tarefas (a) de se 
caracterizar os verbos tradicionalmente denominados “verbos pronominais” e, dentro desse 
grupo, (b) de delimitar o subgrupo de verbos do Tipo Vse, a partir das gramáticas e das obras 
lexicográficas tradicionais. Essa dificuldade decorre, em parte, da própria complexidade do 
sistema de verbos do português e, em parte, devido às descrições parciais e, muitas vezes, 
inconsistentes apresentadas nessas obras, o que se torna uma das principais fontes do problema 
que se enfrenta na tarefa linguístico-computacional de alinhamento lexicogramatical entre os 
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synsets de verbos do Tipo Vse da base da WordNet.Br (WN.Br) e os synsets da WordNet de 
Princeton (WN.Pr). Assim, no domínio linguístico, sistematizam-se, sob a ótica gerativista, os 
diferentes tipos de clíticos do português como, entre outros, os argumentais e os afixais 
derivacionais, e, em especial, os diferentes tipos de clítico se (reflexivo, nominativo, inerente, 
ergativo, quase-inerente e médio). A partir dessa sistematização, estabelece-se um critério 
heurístico de identificação e seleção dos verbos do Tipo Vse: "todo verbo do Tipo Vse não admite 
a construção alternativa em que o complemento direto seja não correferente com o sujeito". Por 
exemplo, o verbo "bacharelar-se" em “João bacharelou-se em direito” é do Tipo Vse porque 
“Maria bacharelou João em direito” é agramatical. Com essa heurística, poderão ser examinados 
2016 verbos, coletados durante a pesquisa de mestrado, realizada entre 2007 e 2009, classificados 
com a possibilidade de serem classificados como verbos do Tipo Vse, registrados no dicionário 
Webster’s (2003), incluindo os verbos que exemplificam os synsets apresentados anteriormente. 
No domínio linguístico-computacional, apresentam-se as características da WN.Pr e descrevem-se 
os principais tipos de alinhamento que se estabelecem entre os synsets das duas bases. Propõem-
se ainda um alinhamento piloto de 22 verbos do Tipo Vse do português com os verbos 
correspondentes do inglês. Para finalizar, são apresentados exemplos do alinhamento, bem como 
a prospecção dos trabalhos futuros, no âmbito do curso de doutorado, iniciado em 2010: o 
aprofundamento da descrição dos verbos do Tipo Vse do ponto de vista gerativista e a ampliação 
dessa descrição dos pontos de vista funcionalista e cognitivista, com vistas à complementar a 
caracterização desse tipo de verbos nessas duas dimensões. 
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PPs antepostos: inversão verbo-sujeito e inversão locativa 
 

Aluno: Marcos Eroni Pires 
Orientadora: Profa. Dra. Charlotte M. Chambelland Galves 

Instituição: IEL - Unicamp  
Doutorado em Linguística 

 
Analisando mais detidamente o Português Europeu (PE), Ambar (1992) afirma que a ordem 

básica dos elementos gramaticais no português é Sujeito-Verbo-Objeto (SVO). Alguns contextos, 
porém, permitem que haja uma inversão verbo-sujeito, como é o caso de estruturas 
interrogativas, ergativas e passivas. O que nos interessa mais de perto neste trabalho é a inversão 
verbo-sujeito licenciada por constituintes preposicionados (PPs) antepostos, como apresentado 
nos exemplos abaixo, em que o fronteamento dos sintagmas locativos exige, obrigatoriamente, a 
inversão, como mostra a agramaticalidade das sentenças (1-4b) frente às sentenças (1-4c): 
 
(1) a. O Pedro mora em Lisboa.  
 b. *Em Lisboa, o Pedro mora. 
 c. Em Lisboa mora o Pedro. 
 
(2) a. Os amigos da Ana vivem no Porto. 
 b. *No Porto, os amigos da Ana vivem. 
 c. No Porto vivem os amigos da Ana. 
 
(3) a. O Pedro trabalha nessa fábrica. 
 b. *Nessa fábrica, o Pedro trabalha. 
 c. Nessa fábrica trabalha o Pedro. 
 
(4) a. Os meus amigos comem nesse restaurante. 
 b. *Nesse restaurante, os meus amigos comem. 
 c. Nesse restaurante comem os meus amigos. 
 

Da mesma forma, Pilati (2006) constata que no português brasileiro (PB) as construções com 
ordem VS também são bastante frequentes com orações que apresentam um elemento locativo 
ou temporal, nulo ou manifesto, em primeira posição na sentença, observando que tais orações (i) 
são frequentes com verbos inacusativos, como em (5a); (ii) ocorrem geralmente com PPs locativos 
ou temporais à esquerda, com interpretação dêitica, como em (5b-c); e (iii) apresentam restrições 
a verbos transitivos. 
 
(5) a. Primeiro chegaram as crianças. 
 b. Já almoçou todo mundo. 
 c. Neste hotel dormiu o João. 
 

Por outro lado, a inversão atestada no português pode ser analisada como uma alternância 
sintática, mais especificamente, um caso de inversão locativa. O fenômeno da alternância 
sintática, bastante discutido na literatura linguística (cf. Levin, 1993), está relacionado ao fato de 
certos verbos poderem projetar mais de uma estrutura na sintaxe. Por exemplo, no caso dos 
predicados psicológicos e causativos, uma das estruturas é transitiva (cf. (6-7a)) e a outra é 
intransitiva (cf. (6-7b). Tal fenômeno tem como resultado que os argumentos dos verbos são 
mapeados em posições diferentes em cada uma das estruturas, como ilustram as sublinhas nos 
pares de exemplos abaixo.  
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(6) a. A chegada de um furacão preocupa o país. 
 b. O país se preocupa com a chegada de um furacão. 
 
(7) a. O carro quebrou o breque. 
 b. O breque do carro quebrou. 
 

Avelar (2009) e Avelar & Cyrino (2009) discutem que a ocorrência de sintagmas locativos 
preposicionados (PP-Locs) numa posição destinada a constituintes nominais sem preposição deve 
ser incluída também entre os casos de alternância sintática. Assim como em construções com 
verbos inacusativos e inergativos, a inversão locativa também pode ocorrer com verbos 
tipicamente transitivos. A inversão locativa, então, acontece naquelas construções em que um 
constituinte locativo (geralmente não-argumental) ocorre na posição gramaticalmente destinada a 
um sujeito argumental, como demonstrado nos exemplos em (8-10) a seguir. 
 
(8) a. (Naquele quarto) várias pessoas dormiram. 

b. *Dormiu/Dormiram várias pessoas. 
c. Naquele quarto dormiu/dormiram várias pessoas. 

 
(9) a. (Naquela loja) o Pedro vende todos os tipos de livro. 

b. *Vende todos os tipos de livro. 
c. Naquela loja vende todos os tipos de livro. 

 
(10) a. (No interior) o tráfico não sequestra tanto (como nas capitais). 

b. *Não sequestra tanto (como nas grandes capitais). 
c. No interior não sequestra tanto (como nas capitais). 

 
Em (9-10b), a agramaticalidade deve-se à não-saturação da grade temática de vender e 

sequestrar, respectivamente, já que o argumento externo não se encontra realizado. Já em (8a), 
há a presença do verbo monoargumental dormir, que é saturado pela ocorrência do sintagma 
nominal várias pessoas, logo, a mesma explicação dada às sentenças em (9-10) não pode ser 
aplicada a esse tipo de construção. Avelar & Cyrino (2009), então, concluem que a presença do 
constituinte locativo é um requerimento gramatical, e não argumental/semântico, já que esse 
elemento ocupa a mesma posição que um sujeito argumental ocuparia se estivesse presente na 
sentença e/ou realizado na posição pré-verbal. 

O interessante é constatar que o fenômeno da inversão locativa atestado no PB não existe 
no PE. A alternância dos exemplos abaixo, em que o sintagma em posição de sujeito é antecedido 
da preposição, é possível em PB, diferentemente do PE, como observa Avelar (2009). 
 
(11) a. Aquela loja vende livro.  

b. Naquela loja vende livro. 
 
(12) a. O meu DVD grava qualquer tipo de filme. 
 b. No meu DVD grava qualquer tipo de filme. 
 
(13) a. Esse restaurante serve todo tipo de salada. 
 b. Nesse restaurante serve todo tipo de salada. 
 

Adotando os pressupostos da gramática gerativa, pretendo, a partir da análise do português 
clássico, que compõem o Corpus Anotado do Português Histórico Tycho Brahe, investigar padrões 
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de ocorrência da inversão verbo-sujeito em contextos de PPs antepostos no PE, assim como 
analisar a emergência das construções de inversão locativa na gramática do PB, já que os casos em 
que constituintes preposicionados não-argumentais perdem a preposição e são realizados em 
posição pré-verbal somente são atestados no PB.  
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Com base na teoria funcionalista da linguagem, que integra sintaxe, semântica e pragmática 

(GIVÓN, 1995), propõe-se uma avaliação da relação existente entre condicionalidade e 
modalização epistêmica, a partir da análise de corpora disponíveis de língua falada e língua escrita 
contemporânea do Português do Brasil.  

Parte-se do exame da construção se não me engano a fim de  verificar se, e de que modo, 
essa condicional atua como modalizador epistêmico, assentada a hipótese de que ela leva a 
construção para o campo do possível, porque é usada para relativizar a validade da proposição 
condicionada.  

Para isso, propõem-se como pertinentes incursões relacionadas com os seguintes campos de 
investigação lingüística, entre outros: relação entre condicionalidade e modalização epistêmica; 
especificidade funcional dos subconjuntos condicionais; relevância da função textual-interativa 
desse tipo de expressão condicional, com avaliação do possível caráter parentético; possibilidade 
e relevância da inserção dessa construções em algum ponto do processo de gramaticalização; 
pertinência da ordem na natureza e na especificidade das construções. Trata-se não apenas de 
procurar responder a questões suscitadas pelas hipóteses levantadas mas também, e 
principalmente, de buscar a comprovação, ou não, das próprias hipóteses. 

Até o presente momento foi feita uma investigação do comportamento da condicional se 
(eu) não me engano a partir dos seguintes grupos de fatores: posição da condicional em relação à 
oração nuclear; relação da posição da condicional modalizadora e seu âmbito de incidência; 
relação da condicional modalizadora e o tipo de âmbito de incidência; tipo de sequência textual em 
que ocorre o segmento ‘se (eu) não me engano’.  

Para auxiliar na apuração das freqüências e dos porcentuais na pesquisa, utilizaram-se os 
programas estatísticos do pacote GOLDVARB 2001. A escolha dos grupos de fatores teve por 
objetivo conduzir a análise no sentido de responder se essas construções preenchem um contínuo 
que vai da menor para a maior integração sintática das orações. 

Foi, portanto, escolhido como grupo de fatores invariáveis, ou seja, como o grupo a partir do 
qual todas as outras variáveis seriam analisadas, a existência ou não de uma construção nuclear a 
que se liga o segmento condicional em estudo.  

Observou-se que a relação construção condicional/ construção nuclear ocorre em 78 das 99 
ocorrências analisadas de língua escrita, o que corresponde a 78,7% , e ocorre em 31 das 39 
ocorrências de língua falada, ou seja, 79% das ocorrências. Essa quase igualdade de resultados mostra 
um comportamento da condicional bastante semelhante nos dois corpora analisados.  

A análise do primeiro grupo de fatores (posição da condicional se (eu) não me engano em 
relação à oração nuclear) mostrou um equilíbrio bem marcado entre posposição e anteposição no 
corpus de língua falada, e um equilíbrio entre anteposição e intercalação nas ocorrências de língua 
escrita. Esses resultados apontam para um diferença de ordem funcional entre os dois tipos de 
modalidade de língua analisadas.  

Uma análise preliminar dos dados mostrou que a modalização expressa pela construção 
condicional se (eu) não me engano atua no nível proposicional do enunciado, relativizando o valor 
de verdade do conteúdo veiculado a esse nível. No modelo oracional em camadas, assumir essa 
posição implica definir o âmbito de incidência e a ordem hierárquica dessas qualificações.  

Adianta-se que uma das características verificadas no segmento condicional em estudo foi 
incidir, no nível proposicional, sobre dados bem específicos, na grande parte das ocorrências 
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analisadas. A partir desse resultado, analisou-se a relação da posição da condicional e o tipo de 
âmbito de incidência. Os resultados mostram que em 47,7% das ocorrências de língua escrita a 
modalização incide sobre algum dado de exatidão. Nas ocorrências de língua falada esse número 
foi maior, correspondendo a 74,3% das ocorrências desse mesmo tipo. Das 47 ocorrências de 
língua escrita que comportam dados de exatidão, 42,5%¨referem-se a denominação, 29,7% 
referem-se quantidade, 14,7%  indicam localização e 12,7% indicam data.  

Assim como no corpus  de língua escrita, a maioria das ocorrências do corpus de língua 
falada também comporta dados referentes a denominação (37,9%) e dados indicadores de 
quantidade (31,1%). Dados como localização (17,2%) e data (13,7%) totalizam os 100%.   

 Um outro grupo de fatores que se mostrou de grande importância para este trabalho é o 
tipo de sequência narrativa em que ocorre a construção se (eu) não me engano. A base teórica 
que sustenta as análises está em  Neves (no prelo), e diz respeito à divisão de tipos textuais. Para a 
autora, as sequências textuais (“trechos de texto de um determinado tipo”) são definidas pela sua 
função na elaboração textual. Assim, são identificados quatro tipos textuais, ou seja, designações 
para sequências típicas: a) narrativa, cuja função é relacionar, temporalmente, eventos em relatos; 
b) descritiva, cuja função é indicar características de elementos ou fatos de um determinado 
momento; c) expositiva/dissertativa, cuja função é fazer reconhecer mediante representação de 
ideias, reflexões, explicações, avaliações; d) injuntiva, cuja função é orientar para alguma ação ou 
reação.  

 As ocorrências dos dois corpora foram analisadas visando identificar a qual dos quatro 
tipos textuais identificados por Neves (no prelo) elas pertencem. A análise quantitativa dos dados 
mostrou que a condicional se (eu) não me engano i) não ocorreu em sequências textuais 
injuntivas; ii) ocorreu mais em sequências expositivas/dissertativas, tanto no corpus de língua 
escrita (51,5%), quanto no corpus de língua falada (69%); iii) ocorreu em quantidade significativa 
em sequências narrativas (43,5% das ocorrências de língua escrita e 20,5% das ocorrências de 
língua falada); iv) ocorreu em menor quantidade em sequências descritivas (apenas 5% das 
ocorrências de língua escrita e 10,5% das ocorrências de língua falada).  

Além dos grupos de fatores que foram analisados até este ponto do trabalho, outros seis 
também já foram analisados, mas ainda carecem de uma problematização mais acurada. Entre 
esses grupos estão: 1) tipo de predicação; 2) forma verbal da construção nuclear; 3) igualdade da 
forma verbal da nuclear e da condicional; 4) sujeito expresso na condicional; 5) 
correferencialidade do sujeito; 6) presença de “e” anteposto à condicional.  
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Construções existenciais no Português Brasileiro Contemporâneo 
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Orientador: Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar 

Instituição: IEL - Unicamp  
Doutorado em Linguística 

 
Adotando a versão minimalista da Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1995, 2000, 

2001), assim como os pressupostos teóricos da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz 1993, 
Harley 1998, Harley & Noyer 2003), e com base na Teoria unificada para as construções 
existenciais (Freeze 1992, Kayne 1993), proponho que, no Português Brasileiro Contemporâneo 
(PBC), são verificadas construções existenciais com o verbo ser, em que este verbo pode ser 
substituído pelos verbos ter, haver e existir, sem alteração de significado, conforme exemplos em 
(1) a seguir, apesar de diversos estudiosos do assunto afirmarem não ser mais registrado o seu uso 
no português atual: 

 
a. Não tinha segurança nenhuma e não era/tinha/havia/existia essa onda de violência. 

(Dialeto de Vitória da Conquista-BA) 
       b. olha... as empregadas... tinha uma cozinheira que ficava só por conta da cozinha é tão 
trabalhosa né... que era/tinha/havia/existia só uma pessoa... agora lá no norte tinha assim uns... 
meninos que ficavam dentro de ca:::sa sabe. (Projeto NURC/RJ, Séc. XX) 
      c. Ah, bom tem são/há/existem lembranças muito boas né. (Campinas, SP. Séc. XXI) 
      d. É/Tem/Há/Existe muito material da Charlotte para imprimir? (Campinas, SP. Séc. XXI) 
 

Objetivamos nesta pesquisa verificar a validade da hipótese de Freeze 1992, segundo a 
qual universalmente as sentenças existenciais consistem naquelas que possuem um sintagma 
locativo na posição de [Spec,TP], para as sentenças do Português Antigo (PA) e Contemporâneo. 
Para tanto, selecionamos dados dos seguintes corpora para análise: (1) dados do dialeto de Vitória 
da Conquista, Bahia; (2) dados do Projeto NURC/RJ; (3) dados do dialeto de Campinas. Como 
ferramenta metodológica é empregado o pacote de programas que integram a versão 2001 do 
Goldvarb. Os dados são analisados com base nos seguintes grupos de fatores – intralinguísticos (a) 
definitude do argumento interno, Tema; (b) posição do argumento interno, se pré ou pós-verbal; 
(c) posição do locativo – se anteposto ou posposto ao verbo; (d) concordância entre o argumento 
interno e o verbo; (e) conteúdo nocional do argumento interno; e extralinguístico (f) século. 

Ainda constitui nosso objetivo comparar a estrutura das existenciais com o verbo ser no 
Português Brasileiro Contemporâneo à estrutura das existenciais com esse verbo no Português 
Antigo. Analisamos o papel do locativo nas mudanças ocorridas nessas estruturas no PA, 
correlacionando as existenciais construídas com os verbos ser e haver às possessivas formadas 
pelos verbos haver e ter, tendo em vista que, conforme Freeze, esses padrões sentenciais provêm 
de uma mesma base. 

Segundo Freeze 1992, copulativas, existenciais e possessivas são originadas a partir de uma 
estrutura locativa, construída em torno de um verbo copulativo. O que determina a geração de 
cada padrão sentencial é a definitude do Tema, sendo as existenciais marcadas pela presença de 
um DP indefinido na posição pós-verbal, o que força o movimento do sintagma locativo para a 
posição de [Spec,TP].  

Assim, pode-se opor, de um lado, o predicado locativo e, de outro, as existenciais e 
possessivas: 
(i) O Tema definido é deslocado para o início da sentença, constituindo o sujeito do predicado 
locativo, como em (2a); 
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(ii) O Tema indefinido permanece em sua posição de base, pós-verbal, fazendo com que o 
sintagma locativo se mova para a posição de sujeito, pré-verbal, [Spec,TP], sendo gerados dois 
tipos de construção: 
(iia) construção existencial, se o locativo possuir o traço [-humano], conforme mostra (2b); 
(iib) construção possessiva, caso o locativo possua o traço, preferencialmente, [+humano]. 
 

a. The book is on the bench. 
b. Na stole byla kniga. (There is a book on the table) 
c. Lupe has a book. 

 
Em (3) a seguir, são representados, respectivamente, em (b) e (c), o predicado locativo e a 

construção existencial no russo, obtidos através do movimento dos constituintes Tema e PP 
locativo para a posição [Spec,TP]  (Freeze, 1992: 559): 
 
(3) 

            IP 

                       3 
               XP                     I’ 

                3 
     I                     PP 

                  3 
                      NP              P’ 

                      3 
                           P                 NP 

 
           
                 [IP       e [I’ byla    [PP[NP kniga]     [P’ na                  stole]]]] 
 
      b.        [IP      [NP kniga]i [I’             byla [PP ti[P’ na                  stole]]]] 
                             book.NOM.FEM   was           on                 table.LOC 
         ‘The book was on the table.’ 
 
      c.        [IP      [P’ na stole]i [I’       byla [PP [PP na kniga] ti]]] 
                               on table.LOC was                    book.NOM 
         ‘There was a book on the table.’ 

 

De modo a explicar a convivência de formas verbais diferentes para a expressão de 
existência no Português Brasileiro Contemporâneo, a saber, ser, ter e haver, tomamos como base 
a noção de Competição de Gramáticas proposta por Kroch 1989, 1994, 2001, segundo o qual, nos 
textos, é possível a presença de opções gramaticais incompatíveis, devido a diferentes fixações de 
um mesmo parâmetro, o que sugere a manifestação de gramáticas diferentes. Embora a mudança 
de gramática, ou seja, a alteração no valor de um parâmetro, ocorra de uma geração para outra, 
sendo concebida, nesse sentido, como um fenômeno abrupto, é inegável a aparente gradualidade 
na observação do fenômeno, na superfície dos textos, nos quais observa-se a convivência de 
formas antigas com formas inovadoras. Normalmente, somente uma dessas formas se sobrepõe, 
sobrevive no sistema, de um modo geral, a inovadora. Entretanto, é possível que continuem a 
acontecer, desde que uma ou mais se especialize(m), ou seja, tenha(m) o seu uso alterado de 
algum modo. Isso é o que se verifica no PBC para a ocorrência do verbo haver ao lado do verbo 
ter, visto que ter se tornou o verbo existencial por excelência, constituindo parte da gramática 
nuclear do falante, enquanto haver, devido a seu caráter formal, restringiu-se à escrita, fazendo 
parte da gramática periférica do aprendiz. A questão que se coloca é com relação ao emprego de 
ser ao lado de ter como verbo existencial nos dados orais, o que consiste no foco desta pesquisa. 
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Construção passiva e posição do clítico no português brasileiro 
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Mestrado em Linguística 
 

Neste trabalho, apresento, primeiramente, a diferença nas possibilidades de 
posicionamento do pronome clítico na construção passiva do português brasileiro (PB) em relação 
a outras construções com dois verbos (por exemplo, a construção de tempo composto). Então, a 
partir da análise de Cyrino (2009), que se insere no quadro teórico da Gramática Gerativa, para a 
mudança que resultou na perda de subida de clíticos no PB, mostro como os casos de subida de 
clítico na passiva podem ser explicados a partir da análise da autora e como os de próclise ao 
verbo principal (ou seja, casos em que não há subida de clítico) devem ser explicados por uma 
mudança diferente, que ainda precisa ser estudada. 

O português europeu (PE), assim como outras línguas românicas como o italiano e o 
espanhol, apresenta o fenômeno chamado de subida de clítico, no qual um clítico, em construções 
com dois verbos, como em (1), aparece ligado ao verbo que recebe flexões de pessoa e número, 
muitas vezes chamado de “auxiliar”, e não ao verbo ao qual se liga tematicamente (visitar), 
chamado na tradição gramatical do português de “verbo principal”. Quando a construção envolve 
verbo principal no particípio, como é o caso do tempo composto e da passiva, a subida de clítico é 
obrigatória:  

 
(1)  a. A Maria não (me) tem visitado(*-me). 
       b. A carta não (me) foi enviada(*-me) no prazo. 
Já no PB, o clítico sempre se liga ao verbo principal do tempo composto:  
(2) A Maria não tem me visitado. 
Quanto às construções passivas do PB, Figueiredo Silva (1990, apud Carneiro 2005) e 

Mendes (1993, apud Galves 2001) notam que pode haver subida de clítico, bem como Kanthack 
(2002), que apresenta os seguintes julgamentos de gramaticalidade: 

(3)  a. *Esta casa foi me dada de presente. 
  b. ??Esta casa me foi dada de presente.  
KANTHACK 2002:128, (34) 
 

No entanto, há falantes do PB que consideram (3a) gramatical. Em blogs e fóruns de 
internet, também se encontram exemplos tanto de subida de clítico quanto de não subida: 

(4)  a. “O fato é que nem todo licuri que me foi enviado pôde embarcar,”  
(http://come-se.blogspot.com/2008_07_01_archive.html) 
 
b. “mas acontece que ja foi ate me enviado o codigo de compra” 
(http://todaoferta.uol.com.br/comprar/celular-mp15-mini-hiphone-tv-java-touch-2gb-fm-2-

chips-flash-HHBUV1WH7D#rmcl)  
 
A diferença entre construções passivas e de tempo composto também se nota em textos do 

PB do século XIX. Enquanto a ligação do clítico com o verbo principal nas construções de tempo 
composto já aconteciam neste século, Carneiro (2005), em seu corpus, não encontrou nenhum 
caso de próclise ao verbo principal em construções passivas. Assim, a possibilidade de não subida 
de clítico em passivas parece ter sido uma inovação posterior à perda de subida de clítico em 
outras construções (como as de tempo composto).  

http://come-se.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/celular-mp15-mini-hiphone-tv-java-touch-2gb-fm-2-chips-flash-HHBUV1WH7D#rmcl
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/celular-mp15-mini-hiphone-tv-java-touch-2gb-fm-2-chips-flash-HHBUV1WH7D#rmcl
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Cyrino (2009) apresenta uma análise para a perda de subida de clítico nos contextos de 
reestruturação e de tempo composto no PB propondo uma estrutura bioracional para os 
predicados complexos e adotando a análise de Roberts (2008) para cliticização.  

Para Roberts (2008), clíticos são feixes de traços-φ valorados e, como tal, um subconjunto 
dos traços de v; este possui traços-φ não valorados e, por isso, sonda e incorpora o clítico para 
poder haver valoração. Com esse movimento, o clítico fica ligado à esquerda do núcleo v, o que 
faz com que ele esteja disponível para excorporação, que vai se dar desde que haja outro 
elemento que possa sondá-lo. 

Segundo a análise de Cyrino (2009), nas construções de tempo composto das línguas 
românicas como o PE, cuja estrutura seria (5), haveria o movimento de XP do PartP para o 
especificador de ter, por um traço-EPP (que, provavelmente, está relacionado a uma necessidade 
“nominal” que este verbo apresenta). Com esse movimento de XP, o clítico estaria disponível para 
ser incorporado por ter.  

(5) João não me tem visto. 

   
CYRINO 2009:22, (98) 
 

No caso do PB, esse movimento de XP não aconteceria, uma vez que, segundo a autora, o 
T2/Asp do verbo principal teria sido reanalisado como tendo traços-φ de número (diferentemente 
de outras línguas românicas, nas quais este T2/Asp seria defectivo, sem traços-φ). Esse fato 
bloquearia o movimento de XP, fazendo, assim, com que o clítico não mais esteja disponível para 
ser incorporado por ter. 

A autora, para propor o movimento de XP, se inspira na análise de “contrabando” 
(smuggling) de Collins (2005) para as passivas. Para o autor, há, nessas construções, o movimento 
do sintagma de particípio, PartP, para o especificador de VoiceP, e, assim, o objeto direto pode 
subir para a posição de sujeito sem violação de minimalidade. Assim, o movimento de XP é 
essencial para que haja o movimento do objeto para a posição de sujeito e, dessa forma, os casos 
de subida de clítico nas passivas do PB podem ser explicados (uma vez que, com o movimento, o 
clítico estaria disponível para ser incorporado por ser).  

É preciso explicar, no entanto, os casos em que não há subida, ou seja, que diferença a 
gramática que permite a não-subida de clítico na construção passiva, produzindo sentenças como 
(4b), tem. Visto que esta mudança parece ser mais recente que a mudança ocorrida com as outras 
construções que perderam subida de clítico, ela poderia ser resultado de uma reanálise dos traços 
do verbo mais alto (ser), que teria, na gramática que permite (4b), perdido os traços-φ que o 
fazem capaz de sondar o clítico. Dessa forma, apesar do movimento de XP ocorrer e o clítico estar 
disponível para o verbo mais alto, o verbo mais alto não poderia incorporá-lo. Outra análise 
possível seria considerar que, na gramática que produz (4b), a passiva teria uma estrutura 
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diferente daquela da gramática que produz (4a) (talvez, uma diferença na estrutura do particípio, 
que faça com que o movimento aconteça com um XP diferente em cada caso). O próximo passo 
deste estudo é, portanto, investigar outras questões ligadas à estrutura do particípio e das 
passivas do PB, além da posição do clítico, e levantar motivações independentes para uma ou 
outra análise. 
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Neste trabalho, apresento meu projeto de pesquisa de doutorado. Esta pesquisa partirá das 

alterações ao modelo computacional de aquisição da linguagem de Berwick (1985) propostas em 
Faria (2009), buscando compreender as razões teóricas e empíricas por trás de sua motivação. O 
quadro teórico em que esta pesquisa se situa é o da gramática gerativa, num sentido amplo (i.e., 
para além da perspectiva chomskiana), embora o ponto de partida para as discussões sejam as 
propostas de Chomsky (1957 e posteriores). Nesse sentido, esta pesquisa irá considerar outros 
modelos formais como, por exemplo, a Gramática Léxico-Funcional (Dalrymple, 2001), a Head-
driven Phrase Structure Grammar (HPSG; Pollard & Sag, 1994) e a Gramática Categorial 
(Steedman, 2000).  

A motivação para esta pesquisa é a busca por uma abordagem distinta – e, talvez, mais 
abstrata – para o conhecimento gramatical, que permita desenvolver um modelo de aquisição 
alternativo ao de Berwick, que seja mais robusto – abarque um maior conhecimento gramatical – 
e mais universal – seja aplicável a um maior conjunto de línguas. É justamente nesses dois 
aspectos que se situam as principais limitações do modelo de Berwick (algumas das quais são 
apontadas em Mazuka, 1998), o que nos leva a crer que os modelos teóricos – Gramática 
Transformacional (cf. Chomsky, 1965) e Teoria de Regência e Ligação (cf. Chomsky, 1986) – em 
que se baseia contêm idiossincrasias linguísticas (no caso, do inglês e, possivelmente, das línguas 
românicas), não sendo, portanto, tão universais quanto desejaríamos. Em termos de aquisição, 
ademais, outros modelos propostos (Wexler & Culicover, 1980; Gibson & Wexler, 1994; Fodor, 
1998; Fodor & Sakas, 2004; entre outros) incorrem, de modo geral, no mesmo tipo de limitação.  

Daí a motivação para as propostas em Faria (2009) e para sua investigação, nesta pesquisa 
de doutorado. O objetivo essencial é (re)colocar questões sobre a aquisição e, por consequência, 
sobre a Faculdade da Linguagem, a partir de uma perspectiva mais ampla, isto é, uma perspectiva 
que não tome apenas a tradição chomskiana na gramática gerativa. Assim, através da análise e da 
comparação de outros modelos formais, tanto para a gramática, quanto para a aprendizagem, 
espero poder divisar outros caminhos possíveis para o delineamento de um modelo alternativo 
para a competência do falante. Os fios condutores para o desenvolvimento deste modelo serão: (i) 
a busca por uma representação mais abstrata, que seja aplicável a um maior conjunto de línguas; 
(ii) a eliminação (ou diminuição máxima) de dispositivos transformacionais; e (iii) reduzir a 
extensão do conhecimento inato necessário para permitir a aprendizagem. Assim, entre as 
propostas de Faria (2009), temos: 

 

 A eliminação da noção de movimento e, portanto, de transformação, estrutura profunda 
e superficial; 

 Assumir apenas a relação primitiva Núcleo–Complemento, descartando a relação de 
especificador e oferecendo um outro tratamento para adjuntos; 

 A eliminação de posições “vazias” nas árvores. Assim, as informações representadas – em 
modelos chomskianos – por elas, como argumentos nulos ou vestígios de movimento de núcleo, 
passariam a ser representados como propriedades internas ao elemento realizado respectivo (no 
caso de argumentos, o núcleo que os seleciona; no caso de núcleos movidos, o núcleo alvo do 
movimento); 

 Por último, e principalmente, assumir uma abordagem não-lexicalista, no sentido que a 
tradição da gramática gerativa empresta para “lexicalismo”, a saber, o de que todas as 
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propriedades apresentadas pela árvore – ou estrutura – final de uma sentença são estritamente 
originadas nos itens lexicais que a compõem. 

Enquanto os itens de (1) a (3) são mais “técnicos” e, de um modo ou de outro, são 
implementados pelos modelos gerativos alternativos citados acima, o item (4), por outro lado e ao 
que os primeiros estudos indicam, parece apontar esta pesquisa numa nova direção, em relação 
aos demais modelos, pela simples razão de que, na perspectiva que apresento aqui, nós não-
terminais da árvore sintática, ou seja, os constituintes formados por mais de um item lexical ou 
mesmo por outros nós, podem sofrer um “processo de lexicalização”, tendo a partir daí 
propriedades “inéditas”, isto é, propriedades que não estavam presentes nos itens combinados na 
sua formação. Sem embargo, é esta a interpretação que darei para, por exemplo, expressões 
idiomáticas, como “O João chutou o balde”, que pode ser interpretada como “O João desistiu” e 
que não apenas possui diferentes propriedades semânticas (papéis temáticos, por exemplo), mas 
também sintáticas (o verbo “chutar” é transitivo direto, enquanto “desistir” é transitivo indireto). 

Nessa construção, o nó que domina “chutou o balde” se “lexicalizaria” e adquiriria 
propriedades particulares, nesse caso, semelhantes às do verbo “desistir”. Com isso, esse 
complexo é até capaz de selecionar complementos do mesmo tipo, como em “Se você chutou o 
balde da dieta, *...+”. Espera-se que uma das consequências diretas dessa abordagem, seja a 
simplificação do mecanismo de derivação sintática e, mais ainda, do léxico. Além disso, ela tem a 
virtude de generalizar para o nível sintático algo que já ocorre no nível da palavra: os processos de 
derivação morfológica dos quais derivam as estruturas internas às palavras. Com esta abordagem, 
esse mecanismo não está mais restrito à palavra, mas continua no nível do sintagma, o que 
simplifica e dá elegância ao modelo de gramática. 

Com esta breve apresentação, espero ter fornecido uma ideia essencial das questões que 
interessam à minha pesquisa de doutorado. Essas questões teóricas, no entanto, serão 
investigadas e desenvolvidas como fim secundário desta pesquisa, que tem como objetivo central 
discutir a aquisição da linguagem neste cenário, seguindo, assim, a orientação geral de adequação 
explicativa para a gramática gerativa (ver Chomsky, 1986). A ideia é mostrar que esta abordagem 
pode ter sustentação empírica suficiente para justificá-la. Para isso, serão considerados tanto os 
estudos experimentais com infantes em fase de aquisição, quanto modelagens computacionais, 
para que ao final, seja possível propor um modelo formal de aprendizagem, para o qual proporei 
uma modelagem computacional. 
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Um Estudo Sintático Comparativo Sobre a Posição dos Argumentos Internos no Inglês e no 
Português Brasileiro 

 
Aluno: Reinaldo Rafael de A. Pereira Junior 

Orientadora: Profa. Maria Denilda Moura 
Instituição: Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

Mestrado em Linguística 
 
A pesquisa, em processo de execução, adota a concepção de que todos os seres humanos 

nascem dotados de uma faculdade de linguagem, o que se configura em uma Gramática Universal 
(CHOMSKY, 1981). Considera-se que a Gramática Universal seja um conjunto de princípios 
linguísticos determinados geneticamente. Todas as línguas são estruturadas a partir dos mesmos 
princípios, o que difere uma língua da outra está em sua gramática particular formada a partir de 
um conjunto de parâmetros que são fixados pela experiência, ou seja, de acordo com o input 
linguístico. A teoria de Princípios e Parâmetros, por sua natureza modular, constitui um modelo 
que busca investigar de maneira adequada os princípios que constituem o estado inicial da 
faculdade da linguagem, a gramática universal, bem como sua interação na constituição da 
gramática particular.  

 Nosso objetivo é realizar um estudo sintático comparativo entre estruturas do português 
brasileiro e do inglês no que diz respeito ao movimento do argumento interno em construções 
cujos verbos selecionam dois argumentos internos. 

 O método de abordagem é o hipotético-dedutivo e o método de procedimento 
comparativo, o qual possibilita estabelecer semelhanças e diferenças entre as estruturas da língua 
inglesa e do português brasileiro no que diz respeito ao movimento do argumento interno.  

 Partindo de um levantamento bibliográfico, iniciamos o trabalho buscando um maior 
aprofundamento teórico a respeito da teoria gerativista, além disso, estamos atualmente 
realizando uma pesquisa exploratória no sentido de verificar, analisar, discutir e confrontar os 
estudos que já foram realizados a respeito do fenômeno em questão.  

 Nas próximas fases da pesquisa, descreveremos, à luz da teoria dos Princípios e 
Parâmetros, como se dá a relação do verbo com o objeto e suas implicações gramaticais na língua 
inglesa e no português brasileiro. 

 Analisaremos frases realizadas por falantes do português brasileiro, mais especificamente 
do português falado na Zona da Mata de Minas Gerais e por indivíduos idosos da comunidade 
afro-brasileira de Helvécia – BA, e por falantes da língua inglesa.  

 As análises propostas serão realizadas no sentido de buscar explicações que respondam se 
os parâmetros que permitem o movimento do argumento interno em inglês são os mesmos que 
no português mineiro ou no português falado em Helvécia-BA.  

 Investigaremos também, através de fatores linguísticos, se os parâmetros que possibilitam 
o movimento do argumento interno no português mineiro e no português falado em Helvécia-BA 
têm a mesma origem. Nesse sentido, buscaremos, através de uma pesquisa histórica, analisar a 
trajetória linguística das comunidades acima citadas, levando em consideração o espalhamento 
dos escravos no Brasil, e que em alguns dialetos falados na África o fenômeno a ser estudado 
também é realizado. 

 Ao realizar um estudo profundo sobre as estruturas do português brasileiro e do inglês, 
contribuímos com a teoria gerativa no que diz respeito à descrição dos princípios e dos 
parâmetros que regem essas línguas, levando-se em consideração que a sintaxe das línguas 
particulares se configura em estratégias de análise que possibilitam estabelecer o que é específico 
à gramática das línguas particulares e o que é característico da Gramática Universal.  
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Levantamos questões no que diz respeito à ordem dos objetos, visto que tanto na língua 
portuguesa como na inglesa os complementos do verbo podem aparecer em ordens diferentes, 
como tentarei descrever a seguir: 

 
(1) a. They gave a book to Mary. 
 b. They gave Mary a book.  
      
Observamos que em (1a) a sentença segue a ordem VP DP PP, enquanto que em (1b) o 

argumento interno preposicionado perde a preposição ao movimentar-se na sentença, 
apresentando a ordem VP DP DP. Podemos observar que este tipo de movimento também ocorre 
no português brasileiro, observe: 

 
(2) a. Eles deram um livro a Maria. 
 b. Eles deram Maria um livro.  
 
 Scher (1996) observou que os falantes da Zona da Mata de Minas Gerais realizam 

sentenças como em (2b).  De acordo com Lucchesi (2001), essa possibilidade de realização é o 
padrão predominante na fala dos indivíduos idosos da comunidade afro-brasileira de Helvécia – 
BA, o que também acontece em alguns dialetos falados na Africa.  

 
(3) Gente de tempo é assim, se eu dou o sinhor marcriaçõ... (Lucchesi, 2001) 
 
 Outro tipo de movimento de argumentos internos que analisamos é em relação à voz 

passiva, que na língua inglesa é possível tanto a ordem DP VP PP quanto DP VP DP, como podemos 
observar a seguir: 

 
(4) a. A book was given to Mary. 
 b. Mary was given a book. 
 
 Percebemos que a ordem de (4a) também pode ser realizada em português, mas a ordem 

dos argumentos internos em (4b) seria considerada agramatical em português brasileiro, como 
podemos ver em (5b). 

 
(5) a. Um livro foi dado a Maria. 
 *b. Maria foi dado um livro. 
 
 Nossa preocupação está em explicar se os parâmetros que permitem o movimento do 

objeto em inglês em (1b) são os mesmos em (2b), no português mineiro, ou em (3), no português 
falado em Helvécia-BA. Outra questão pertinente é se esse movimento do argumento interno no 
português mineiro e no português falado em Helvécia-BA têm a mesma origem.  

  Buscamos explicações com o intuito de saber se o movimento do objeto em (4) e (5) tem 
alguma relação com o movimento em (1), (2) e (3). Estamos investigando ainda quais são os 
parâmetros que permitem o movimento do argumento interno em inglês como em (4b), mas não 
permitem no português em (5b).  Além disso, buscamos respostas sobre o que acontece com a 
preposição quando mudamos a posição do objeto indireto, como em (1b), (2b), (3) e (4b). 

 Diante disso, nosso estudo busca discutir, comparar e analisar a relação do verbo com o 
objeto no português falado na Zona da Mata de Minas Gerais, no português falado pelos 
indivíduos idosos da comunidade afro-brasileira de Helvécia – BA e no inglês.  

 Na primeira fase dessa pesquisa, buscamos um maior aprofundamento através de leituras 
em relação ao programa gerativista, no qual está inserida a teoria de Princípios e Parâmetros, 
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além de conhecer suas subteorias, as quais tornam possível uma análise adequada do fenômeno 
em questão. Atualmente, estamos em fase de leituras, análises e discussões dos estudos que já 
foram realizados relacionados ao tema.  
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MESA 13 – HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS 
Contrastando Sapir e Whorf na “Hipótese Sapir-Whorf” 

 
Aluno: Adan Phelipe Cunha 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Cristina Fernandes Salles Altman 
  Instituição: Universidade de São Paulo (DL/FFLCH/USP) 

Mestrado em Lingüística 
 

A pesquisa “A emergência da hipótese do relativismo linguístico em Edward Sapir (1884-
1939)” tem por objetivo deflagrar o conjunto de fatores que levaram os pesquisadores da segunda 
metade do século XX a caracterizar o autor em estudo como um “relativista”, cristalizado no 
bastante difundido termo “hipótese Sapir-Whorf”, uma vez que não há em nenhum de seus 
trabalhos alguma formulação explícita da hipótese do relativismo linguístico, tal como 
conhecemos hoje. O trabalho se baseia nos pressupostos da Historiografia Linguística 
desenvolvida também no século XX, por autores como Pierre Swiggers e Konrad Koerner, cuja 
premissa para a reconstrução histórica consiste primordialmente no mapeamento de fontes do e 
sobre o autor, relacionadas aos parâmetros de análise externos, tais como o clima intelectual e o 
grupo de cientistas do período em investigação, correlacionados a fatores internos, extraídos da 
averiguação das ideias contidas na produção bibliográfica do autor. A Historiograifa da Linguística 
é, portanto, uma tentativa de reconstrução e interpretação dos aspectos relevantes no processo 
de “produção de conhecimento nas Ciências da Linguagem”, sendo, por conseguinte, um recorte 
sobre a história e, deste modo, nem completo e nem imparcial. 

Ao iniciar o levantamento bibliográfico, buscava como fontes secundárias outras 
publicações, dos mais diversos pesquisadores, que discorressem sobre a vida de Sapir, discutissem 
suas ideias, e pelas quais poderia depreender a repercussão de seus trabalhos. Percebi então que 
diversos autores, brasileiros ou não, parecem muitas vezes preferir o rótulo “hipótese Sapir-
Whorf” a “hipótese do relativismo linguístico” (ou da relatividade linguística), termo utilizado por 
Benjamin Lee Whorf (1897-1941), o que me levou efetivamente a crer naquele momento que 
deveria haver um texto no qual esta hipótese estivesse elaborada. Entretanto, como mencionado 
anteriormente, apesar do nome da suposta hipótese, não há nenhum trabalho em colaboração 
dos dois autores. Aliás, como relembram Hill & Mannheim (1992), o emprego deste termo é de 
certa forma enganoso, pois além de não haver nenhum escrito deles sobre a questão, o uso do 
termo ‘hipótese’ implicaria a posterior comprovação empírica, o que não foi necessariamente 
realizado, a menos não por Sapir. A primeira ocorrência documentada do termo é de 1954, 
quando um de seus ex-alunos, Harry Hoijer (1904-1976), apresentou em Chicago uma 
comunicação intitulada “Sapir-Whorf hypothesis”. 

Além das questões acerca do rótulo “hipótese Sapir-Whorf”, boa parte da discussão sobre “a 
validade destas ideias” centra-se apenas no texto “Relation of thought and behavior to language”, 
de Whorf, escrito em 1939, para o livro “Language, culture, and personality, essays in the memory 
of Edward Sapir”, editado por Leslie Spier, em 1941, em homenagem ao então recém-falecido 
Sapir. Neste texto, no qual Whorf discute aquilo a que alguns chamam de versão “determinista” 
da hipótese do relativismo linguístico, através de algumas comparações entre categorias 
gramaticais do Inglês (Indo-europeu) e do Hopi (Uto-asteca), o autor utiliza em sua epígrafe um 
trecho extraído do texto de Sapir “The status of Linguistic as a science”, de 1929. O excerto em 
questão é comumente citado quando se discute a hipótese, sempre dissociado do texto no qual 
está inserido, levando o leitor a crer que o foco do estudo seja discorrer sobre a 
incomensurabilidade da(s) realidade(s) construída(s) pelos sistemas linguísticos, tornando o 
exercício da tradução impossível. Embora percebamos, em um estágio mais avançado da obra de 
Sapir, certos posicionamentos relativistas, como defende Joseph (1996), principalmente 
influenciados pelo conceito de simbolismo, por meio da leitura de Ogden & Richards (1923), é 
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necessário diferenciá-lo de Whorf. O rótulo é enganador por não sabermos se os autores 
concordariam plenamente sobre a questão, já que o escrito de Whorf é posterior ao falecimento 
de Sapir. Além disso, devemos reconhecer que as concepções agrupadas sob o rótulo “hipótese 
Sapir-Whorf” são bastante amplas, haja vista o rumo pelo qual as discussões seguiram no decorrer 
do século XX. Agravando esta situação, alguns universalistas, tais como Pinker (1994), têm tratado 
o relativismo linguístico como a teoria antagônica às suas conjeturas. 

Quase todos os linguistas já estudaram ou ouviram alguma menção a hipótese, ainda que 
não a reconheçam. Pullum (1991) relembra que muitos cursos introdutórios em Linguística falam 
sobre o método histórico-comparativo, a comunicação das abelhas e dos macacos, crianças 
selvagens e as várias palavras em “eskimó” para neve. A despeito dos demais estudos, não há 
várias palavras para neve nas línguas da região dos povos Inuit, não mais que em português ou 
inglês, como afirma Martin (1986). 

Cabe lembrar que esta geração de autores tinha por meta o tratamento igualitário entre as 
diferentes línguas e povos, o desenvolvimento de um método de documentação das línguas 
indígenas norte-americanas e outras línguas ágrafas, operando com o conceito de linguagem 
inserido na cultura, sendo, pois, imprescindível para o entendimento pleno da visão de mundo – 
esta simbólica, não literal – de um povo, já que é a linguagem o meio pelo qual mitos e narrativas 
históricas puderam tomar forma. 

Diante do exposto, nosso objetivo nesta comunicação é duplo: primeiramente, desmistificar 
algumas afirmações feitas acerca do modo como enunciam a tal “hipótese Sapir-Whorf”, 
evidenciando ao linguísta brasileiro a necessidade de se levar em consideração as diferenças 
presentes nos dois autores. Para tal, desejamos posteriormente, contrastar as proposições 
presentes em Whorf (1956 [1939]) com as contidas em alguns textos de Sapir, presentes na seção 
III (Theoretical, descriptive and historical linguistics) do tomo I (General linguistics) da coleção “The 
collected works of Edward Sapir”, reunidos e comentados aqui por Swiggers (2008). Assim, 
almejamos discutir brevemente a concepção de relativismo linguístico na obra de Edward Sapir, 
em contraste ao afirmado por Whorf. 
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Teorias Lingüísticas da Espacialidade Brasileira 
 

Aluno: Marcelo Rocha B. Gonçalves 
Orientadora: Profª Maria Bernadete Marques Abaurre 

  Instituição: UFMS/UFSCar 
 Doutorado em Linguística 

  
Tratamos nesta pesquisa das Teorias Lingüísticas da Espacialidade. Como fruto do trabalho 

de pesquisa junto ao IEL/UNICAMP na área de História das Idéias Lingüísticas, tomamos o objeto 
de estudo numa perspectiva histórica que remonta à Dialetologia e à Geografia Lingüística no séc. 
XIX/XX. Este recorte de partida bastante amplo permite tratar certas disciplinas dos estudos da 
linguagem sob a perspectiva das condições em que produziram discursos sobre suas próprias 
teorias e seus próprios métodos, acabando por constituir seus próprios objetos. Tomamos os 
textos para análise na perspectiva proposta pela Análise do Discurso (ver Orlandi, 2007), 
sobretudo no que tange à questão das condições de produção dos discursos. Aproveitamos assim, 
por tabela, aquilo que Foucault (2004) chamou de formação discursiva para compreender aqui o 
itinerário dos estudos da espacialidade e suas relações com a linguagem. Aproveitamos também 
os trabalhos de Auroux (1992) no campo de uma História “Geral” das Idéias Lingüísticas ou mesmo 
de Guimarães (2004), Orlandi (2001) e Orlandi & Guimarães (2002), se pensarmos numa 
perspectiva específica para o Brasil, o de uma História das Idéias Lingüísticas no Brasil (do Brasil). 
Este trabalho tem como objetivo principal analisar as teorias e tecnologias desenvolvidas para o 
estudo do espaço lingüístico brasileiro em meio ao processo de gramatização. Procuramos 
compreender como o estudo da diferença entre o Português Europeu e o do Brasil, de um lado, e 
como a diversidade interna do Português no Brasil, de outro, participaram do processo de 
Gramatização Brasileira construindo e desenvolvendo teorias e tecnologias voltadas à análise da 
língua falada no território brasileiro. Interessa-nos trabalhar dentro dos horizontes de 
retrospecção que as teorias lingüísticas da espacialidade projetam, dimensionando as relações de 
co-presença das disciplinas (o que “dialoga” com o que?), percorrendo os modos de historicização 
desse saber lingüístico (O que é a espacialidade para a análise da diversidade das e nas línguas?). 
Um dos caminhos aqui percorridos será o de compreender de que maneira se constituiu e se 
historicizou a filologia, a dialetologia e a sociolingüística brasileiras enquanto Teorias Lingüísticas 
da Espacialidade, e portanto possivelmente ligadas à constituição da Língua Nacional. Acreditamos 
que um dos possíveis efeitos da Gramatização Brasileira foi o estabelecimento de uma agenda de 
estudos da espacialidade brasileira, calcada na conservação e acumulação de um saber empírico 
elementar (AUROUX, 2009), na descrição (pela diversidade) da língua portuguesa falada no Brasil e 
em Portugal, numa nova orientação teórica (metodológica e filosófica) e num trabalho de campo 
que visava o registro e catálogo da Língua Portuguesa falada no Brasil. Estes elementos vão dar 
suporte para a constituição daquilo que chamamos em nosso trabalho de uma “Gramática 
Contrastiva” do Português. Tomamos para esta apresentação alguns exemplos do funcionamento 
desta agenda lingüística nas obras do fim do século XIX e começo do século XX que, de uma forma 
ou de outra, cuidaram da espacialidade brasileira, apontando para algumas características 
constitutivas desta Gramática Contrastiva. Inicialmente, apresentaremos algumas considerações 
sobre a produção científica veiculada em duas diferentes revistas nacionais de divulgação 
científica (a Revista Brazileira de 1879-1881 e de 1895-1899). Nestas duas revistas são 
desenvolvidos alguns trabalhos em lexicologia, estudos tupi e africanistas, etc..., postos pela nova 
condição política/intelectual independente do Brasil, e podemos observar a discussão para a 
composição de um novo quadro teórico de análise lingüística, se pensarmos mais especificamente 
nos trabalhos de Pacheco da Silva Júnior, Said Ali, e outros. Há nestas revistas uma intensa 
produção de instrumentos lingüísticos voltados para o processo de gramatização brasileira. Da 
obra de J. Leite de Vasconcelos (1901), o Esquisse d’une dialectologie Portugaise, analisamos suas 
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considerações sobre a Língua Portuguesa e suas relações com o dialeto brasileiro.  É a partir destas 
considerações que Antenor Nascentes vai, por exemplo, constituir os dialetos da Língua 
Portuguesa Falada no Brasil e redesenhar o Brasil em regiões dialetais. De Nascentes tomamos 
para análise as duas edições do Linguajar Carioca ( a 1ª de 1922 e a 2ª de 1953) e nos 
aproveitamos de seus estudos em filologia para compreendermos melhor como se constituíram 
no Brasil os estudos dialetológicos. Deste período são sempre lembradas as discussões em torno 
da língua/idioma nacional, sempre tomadas a partir da relação da língua falada em território 
nacional e da falada em Portugal. Algumas questões debatidas por esta época, como, por 
exemplo, a da colocação pronominal, da ortografia, da pronúncia, etc., tomadas em relação 
(contrastivamente) a Portugal, vão repercutir de maneira significativa na/para a constituição de 
um saber lingüístico brasileiro. A repercussão destes elementos vão ser ainda sentidos por autores 
como Serafim da Silva Neto e Cândido Jucá (Filho) nos trabalhos que vão desenvolver em 
Geografia Lingüística. Mais tarde, por exemplo, são estas mesmas considerações de Nascentes que 
serão muito discutidas para a constituição de um saber lingüístico da espacialidade brasileira, 
possibilitando a criação do projeto/programa do Atlas Lingüístico do Brasil (ALIB) e dos primeiros 
atlas lingüísticos regionais, já nas décadas de 60 e 70 do século XX.  
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RPG: escritas e imagens que jogam com ciências e divulgações 
 

Aluno: Renato Salgado de Melo Oliveira  
Orientadora: Profa. Dra. Susana Oliveira Dias 

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
 Esta proposta de trabalho pretende tensionar um debate entre o conceito de fabulação 

proposto pelo filósofo Gilles Deleuze (2003), a prática de divulgação científica e o RPG (Role 
Playing Game). Procura pensar a divulgação por dentro de suas relações mas fora de seus eixos, 
deslocar, movimentar e arriscar acontecimentos outros que escapem ao que já é considerado 
certo ou mesmo seguro. Por isso investe em uma divulgação que se pretende divagação científica. 

A ideia de divagação intensifica-se com a proposta inicial de pensar uma divulgação científica 
que não seja ensinamento, moralização, esclarecimento e conscientização. Penso a divagação 
como um caminho pelo mar, um se jogar ao acaso dos ventos e das marés. Uma vontade de se 
perder. Portanto, tenho na divagação um pensamento pelas superfícies, que não busca a 
profundidade dos sentidos verdadeiros, e nem a mais profunda essência. Superfície das imagens, 
dos textos, da mesa de jogo, das cartas de RPG. A divagação não se opõe à proposta de 
divulgação, mas sim à lógica discursiva da verdade científica, do certo e do errado, da certeza e do 
risco cientificamente calculados. 

Procuro trabalhar a divagação como um pensar ciência (entre as duas palavras “pensar” e 
“ciência” deixo um espaço maior para a cada lance jogar uma preposição diferente) pelas imagens 
e textos. A proposta de pensar por esses caminhos a divulgação científica não suporta e nem é 
suportada por uma noção mais tradicional de biotecnologias. Ou seja, a de entender as 
biotecnologias como artefatos e conhecimentos desenvolvidos em laboratórios pelas ciências ou 
tecnologias, por cientistas devidamente treinados e preparados para lidar com seus produtos. 

Existe uma divulgação científica e uma pedagogia que apostam em um jogo compromissado 
com a verdade, que se afirme real, que negue qualquer potência à ficção, que transmita o 
conhecimento de forma fiel e divertida, que propõem uma aliança com a verdade. Uma verdade 
moralizante, que explique e represente o mundo assim como ele o é. 

 Porém, recorro a uma outra aposta: uma divulgação divagação científica, uma fabulação. 
Que pretenda extrapolar a lógica de representação, recognição, correspondência e criar uma 
grafia e um dizer capazes de comunicarem-se com o próprio exterior: "(...) quando se cria uma 
outra língua no interior da língua, a linguagem inteira tende para um limite 'assintático', 
'agramatical', ou que se comunica com o próprio fora" (DELEUZE, 1997, p. 9). 

Esse limite diferencia-se do erro e do falso por afirmar um falso que potencializa ficções-
realizadas e realidades-ficcionadas. Um falso que não é nem mentira, nem engano. 

 
(...) a fabulação nada tem a ver com gêneros, moral, produção de medos científicos ou 
míticos, que terminam por expor o outro como condenação ou fatalidade. Também não se 
trata de eliminar a ficção, mas de libertá-la do modelo de verdade que a penetra e corrói, 
função da fabulação (DIAS, 2008, p.149). 

 
 O conceito de fabulação, proposto pelo filósofo Deleuze (2007), é uma das principais fontes 

e efeitos de pensamento, orientação e divagação deste projeto. A fabulação é uma potência da 
narrativa ficcional, porém não é uma qualidade imanente à obra ou à narrativa. Também não é um 
momento de grandeza, de solenidade, há fabulação em nosso cotidiano. A fabulação é mais ligada 
à potencialidade da ficção tomar nossos sentidos e nossa razão, desmontar a aparência lógica do 
mundo e suspender as relações de causa e consequência. Porém, não é a re-afirmação pela ficção 
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de uma representatividade e do mesmo. Toda fabulação tem a sua dose de poética menor. Isso 
distancia a fabulação da ideia de utopia na ciência por exemplo. 

Pois é a utopia a construção de um sentido moral para a ciência, um prolongamento 
temporal do bem ou do mal científico. Intimamente relacionado à vontade de verdade, a melhor 
das ações por ser o melhor dos interesses aliado à melhor forma de conhecer a realidade. A utopia 
está relacionada a um sentido único e verdadeiro que moraliza a narrativa e fixa os sentidos (a 
ciência como boa ou má). Enquanto que a função fabuladora está relacionada com o efêmero e 
com a invenção. Quando o fabulado perde seu poder inventivo torna-se necessário inventar e criar 
novamente. 

Essa eterna inventividade nos leva ao jogo, jogar com a função fabuladora, pois o RPG aceita 
esse efêmero de em suas narrações, não se pretende nem narrativa final nem definitiva, busca 
sempre a invenção. No entanto, o RPG não está livre de armadilhas. É necessário inventividade 
para sair dos clichês e dos discursos dados. Caso contrário, a repetição não trará consigo a 
diferença necessária, não conseguirá força para transgredir. 

Portanto, este trabalho pretende discutir o RPG como uma potência de inventividade e 
criação na divulgação científica e não apenas como instrumento ou ferramenta de transmissão de 
conhecimento de forma divertida, não se trata da melhor forma de capturar a atenção das 
pessoas, mas de uma das formas de dispersar essa atenção por várias imagens e textos presentes 
na nossa ficção e em nossas narrativas do mundo. 
 
Referências Bibliográficas: 
DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo, Editora 34, 1997. 
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Tradução de Eloisa de Araujo Ribeiro. 
São Paulo: Brasiliense, 2003. 
DIAS, Susana. Papelar o pedagógico... escrita, tempo e vida por entre 
imprensas e ciências. Tese (Doutorado). Campinas: Faculdade de Educação da 
Unicamp, 2008. 
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Ciência, memória e esquecimento: Nietzsche e a controversa hipótese Sapir-Whorf 

 
Aluna: Isadora Lima Machado 

Orientador: Eduardo Roberto Junqueira Guimarães 
  Instituição: IEL - Unicamp 

Mestrado em Linguística 
 

A dissertação que desenvolvemos investiga, a partir da perspectiva da História das Idéias 
Lingüísticas, as filiações ao filósofo Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) nas Ciências da Linguagem. 
Neste trabalho específico, apresentaremos a filiação que se pode estabelecer entre a hipótese 
Sapir-Whorf e a filosofia de Nietzsche.  

Friedrich W. Nietzsche foi um filósofo crucial para o século XX. E isso não apenas porque 
colocou diversas questões que estiveram em pauta neste período, mas também porque inúmeros 
pensadores tiveram em Nietzsche ponto de partida ou de chegada. Muitos autores afirmam que a 
grande questão que Nietzsche deixou de herança aos seus sucessores é o problema da linguagem. 
Essa afirmação, entretanto, não é unânime. Pode-se dizer, inclusive, que de algum modo ela tenha 
sido tratada de modo marginal. Mas não se trata de apontar Nietzsche como o filósofo que 
verdadeiramente instaura o problema da linguagem na Filosofia, pois isso seria ingenuidade de 
leigo, nem tampouco se trata de apontar Nietzsche como quem melhora a questão, pois isso seria 
um fascismo evolucionista. Estamos na posição daqueles que tomam a História como condição de 
possibilidade do conhecimento. Ser conseqüente com esta posição é se interessar por de que 
maneira e em quais circunstâncias o problema da linguagem em Nietzsche assume contornos 
específicos, e de que modo o problema se particulariza em relação aos inúmeros discursos que o 
atravessa e que são atravessados por ele. 

O problema da linguagem, tal como proposto por Nietzsche, está fundamentado na idéia 
primeira de que a linguagem, ela mesma, já é uma interpretação do mundo. A palavra, por 
guardar, um conceito, já é uma apreensão da realidade. Dessa maneira, a linguagem aprisiona 
nossa percepção das coisas por diversos mecanismos intrínsecos a ela. Ao ordenar e organizar as 
coisas, a linguagem contempla uma visão-de-mundo que age pela evidência, como se o que é 
dado pela linguagem fosse o óbvio do mundo. Dessa maneira, o funcionamento da linguagem é 
parecido com o funcionamento da ciência, pois ambas ordenam o mundo-devir. O homem, 
privilegiado morador dos sótãos da linguagem, tem dificuldade de olhar as coisas do mundo fora 
dos hábitos gramaticais que ela encerra. Os filósofos deveriam então deixar a sedução gramatical 
e apontar perspectivas outras, deixando para o povo a metafísica da linguagem. O filósofo do 
futuro será aquele, portanto, que souber da guerra que tem pela frente quando se coloca como 
interlocutor privilegiado das coisas a saber: a guerra contra a linguagem. A guerra, entretanto, 
nunca é vencida, pois o homem não possui a opção de estar fora dela. Dessa maneira, agir na 
linguagem é uma postura de constante r-existência. Àqueles que têm coragem de se colocar nesse 
tenso território das palavras, é guardado um castelo de vários vitrais: a linguagem se abre 
enquanto multiplicidade interpretativa do mundo-caos, possibilidade polissêmica cujas linhas de 
fuga, enquanto possibilidades de resistência, são infinitas.  

 A exposição que propomos visa a fundamentar que a presença de Nietzsche não se limitou 
aos terrenos da Filosofia, mas que podemos reconhecer as marcas de seu pensamento nos 
territórios fronteiriços das Ciências da Linguagem. Como primeiro passo de um longo trabalho que 
vislumbramos para mais alguns anos, argumentaremos em favor do tema: a filiação da hipótese 
Sapir-Whorf a Nietzsche. Esta filiação se dá, principalmente, a partir da idéia de que a linguagem já 
é uma interpretação da realidade fenomênica e que, enquanto tal, busca cristalizar em unidades 
fixas o mundo que é contínuo devir. 
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Ao estabelecer nossas balizas teórico-epistemológicas, e entendendo por isso certos 
pressupostos que nos norteiam ao olhar para o material sobre o qual incidirá nossa análise, é que 
nos filiamos a algumas premissas da história nova, tal como enunciada por M. Foucault em 
Arqueologia do Saber (1969), bem como à linha de História das Idéias Lingüísticas, tal como 
praticada no Brasil pelo grupo coordenado pela Profa Eni Orlandi e pelo Prof. Eduardo Guimarães. 

Utilizamos, tal como proposto por M. Foucault em A ordem do discurso (1970), quatro 
princípios para nortear nossas análises: a) princípio da inversão, isto é, onde a tradição enxerga a 
fonte dos discursos, em figuras positivas como a do autor, das disciplinas, da vontade de verdade, 
enxergar um jogo negativo do recorte e da rarefação dos discursos; por conseguinte, b) 
descontinuidade, isto é, trata-se de não enxergar no tempo um avanço linear e progressivo; c) 
especificidade, isto é, tratar o discurso como uma prática, e ver que é nessa prática que os 
acontecimentos encontram sua regularidade; d) exterioridade, isto é, não passar do discurso a um 
núcleo interior e escondido, mas, a partir da aparição e da regularidade dos discursos, passar as 
suas condições externas de possibilidade. Para regular esses princípios, são necessárias quatro 
noções, a saber, a noção de acontecimento, em oposição à criação; a noção de série, em oposição 
à unidade; a noção de regularidade, em oposição à originalidade; e, por fim, a noção de condição 
de possibilidade em oposição à significação. 

Tratando especificamente de nossa linha de pesquisa, tomamos E. Orlandi em História das Idéias 
Lingüísticas (2001) para dizer que a proposta é de refletir a partir da interpretação da história. A autora 
atenta para o fato de que não se trata de historiografia, mas de história das idéias lingüísticas, ou seja, 
trabalha-se com as idéias sobre a língua mesmo antes da constituição da Lingüística moderna e, além disso, 
há também a especificidade de essa história ser feita por especialistas da área de linguagem.  

Tomamos a Semântica do Acontecimento enquanto privilegiado dispositivo analítico no trato com a 
história das idéias, pois nela o sentido de uma palavra, em relação ao seu exterior, ao contrário de uma 
posição referencialista, deve ser pensado como uma construção da/na linguagem. Para pensar essa 
relação, E. Guimarães, em Semântica do Acontecimento (2005) propõe a construção do Domínio Semântico 
de Determinação (DSD). O estudo do DSD é uma forma de analisar a relação entre as palavras, 
estabelecendo seus sentidos a partir do que a determina dentro de um texto ou de um conjunto de textos. 
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MESA 14 – LETRAS CLÁSSICAS 
O estrangeiro 

 
Aluna: Isabela Carvalho Macedo 

Orientadora: Jeanne Marie Gagenbin de Bons 
  Instituição: IEL/Unicamp 

Mestrado em Teoria e História Literária 
 
A tragédia grega é um evento cívico da Grécia Clássica organizado pelo Estado que coloca 

em cena o debate das principais questões do século V a. C. que, de uma forma geral, giram em 
torno da recente diferenciação entre mythos e logos. Ambos os conceitos na época arcaica 
abrangiam a mesma área semântica, designavam a palavra sagrada, cantada pelos aedos, quando 
inspirados pelas musas. Posteriormente, na época clássica, dentro do campo semântico do logos 
encontramos a filosofia, as ciências e a democracia, da qual esta última os gregos eram 
extremamente orgulhosos e era um fator determinante para sua diferenciação em relação aos 
estrangeiros, com certo caráter depreciativo. 

O patrono das grandes festas gregas, nas quais ocorriam as representações trágicas, é 
Dioniso. Um deus cujo culto, num período anterior, era proibido na polis e cujas inúmeras versões 
mitológicas dizem dele um estrangeiro, que carrega mistérios e rituais sociais que não têm relação 
alguma com as práticas democráticas. Se os tribunais democráticos da polis baseavam-se na razão 
para gerir a sociedade, Dioniso trazia práticas sacrificiais ritualizadas, oriundas do estrangeiro, 
para a manutenção da ordem na comunidade. 

Contudo, o que Dioniso, o deus ambíguo, trazia era algo estrangeiro, mas não estranho aos 
cidadãos da polis, pois, embora orgulhosos da sua democracia, eles precisavam dos seus mitos e 
rituais. A Atenas do século V a.C. sustentava o pharmakós que era um grupo de indivíduos, que 
não possuíam vínculo algum ou muito frágil com a sociedade como os escravos e prisioneiros de 
guerra, para serem sacrificados nas épocas de grandes crises. 

O espetáculo trágico põe em cena, compreendendo colocar em cena não só contar histórias 
ou uma mera interpretação cênica delas, mas, numa perspectiva “nietzschiana”, a vida real do 
século V a.C., essa efervescência do conflito da razão com o sagrado. A tragédia, As Bacantes, em 
especial, tem uma particularidade é uma metalinguagem do culto dionisíaco. Nela é narrado o 
mito de Penteu, rei de Tebas e primo de Dioniso, que se recusa a reconhecer a divindade e a 
participar do seu culto. Dioniso, na figura do estrangeiro lídio, embriaga Penteu nos seus 
mistérios; Penteu embriagado, se veste de bacante e vai rumo às montanhas contemplar o culto 
delas. As bacantes ao notar a presença dele, dilaceram-no: Penteu é sacrificado da mesma forma 
que Zagreu foi dilacerado pelos Titãs. 

Esta tragédia é uma das principais fontes sobre o deus e o seu culto, sendo, portanto, a 
referência principal para a minha pesquisa. Baseando-me nela, pretendo estudar a relação entre 
Dioniso e o estrangeiro. E, num recorte mais específico, ver o rompimento das fronteiras, típica 
dos mistérios dionisíacos, entre ser um cidadão da polis e ser um estrangeiro, e, numa 
continuidade, como isso influenciou a formação desse cidadão. 

Para essa comunicação apresentarei um breve panorama sobre os gregos e a sua relação 
com os estrangeiros, desde a epopéia até Sócrates. Na época arcaica, a palavra xenos implica não 
só a pessoa que vem de fora, mas uma relação de hospitalidade, pois o estrangeiro pode ser um 
deus ou um futuro aliado. Uma característica particular de ser estrangeiro no mundo arcaico é a 
língua: o estrangeiro assim com o anfitrião fala grego. Saber uma língua significa saber os 
preceitos e os códigos sociais de uma dada cultura. Um rei grego ao acolher um estrangeiro, 
acolhe alguém que re-conhece a sua identidade (a linhagem e os ancestrais), assim se o 
estrangeiro for um inimigo, ocorrerá uma luta que reforçará reciprocamente a identidade heróica 
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dos dois, caso seja um amigo, será uma boa oportunidade para o anfitrião mostrar as suas glórias, 
sua generosidade e nobreza.  

Já na época clássica, a palavra xenos designa apenas o estrangeiro, não há mais esse pacto 
de hospitalidade. Mas ainda assim, encontramos significados que caracterizam o cidadão da polis 
ateniense a partir da oposição aos bárbaros, aos estrangeiros. Sem dúvida alguma, o cosmos 
tornou-se maior, Heródoto, por exemplo, legítima o novo código, o logos, descrevendo as 
características do estrangeiro.  O cidadão da polis sabia da existência do outro que não falava a 
sua língua e que não tinha democracia, e, retomando Benveniste, vivia o contraste com o outro 
que o levava a estranhar a si mesmo e a se conhecer. O estrangeiro não é mais aquele que não 
fala grego, mas o próprio habitante da polis. Sócrates, ao se defender no tribunal que o 
condenaria a morte, se descreve como um estrangeiro: ele estranhava a sua própria língua, que 
estava em constante mudança, estranhava a verdade dos retóricos e estranhava os mitos. 

Portanto, nessa comunicação será discutida a concepção de estrangeiro no universo grego, 
dentro das referências míticas e racionais. 

A bibliografia da pesquisa é, no campo dos teóricos modernos, Émile Benveniste, René 
Girard, Jeanne-Marie Gagnebin de Bons, Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernat e Nietzsche e no 
campo dos clássicos Aristóteles e Platão. Para a leitura da tragédia As Bacantes, contarei com o 
apoio da tradução de Jaa Torrano e de Trajano Vieira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 14 

 

106 
 

O amor como doença nos Remedia Amoris de Ovídio 
 

Aluna: Gabriela Strafacci Orosco 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Isabella Tardin Cardoso 

  Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística 

 
Nosso estudo trata da obra Os Remédios do amor (Remedia Amoris) do poeta romano Públio 

Nasão Ovídio (43 a. C – 17/18 d. C), obra composta em versos elegíacos e que trata precisamente 
do tema fundamental da elegia romana: o sentimento amoroso. Em algumas passagens, no 
entanto, o texto d´Os Remédios deixa perceber ecos do gênero épico, o qual tem sido mesmo 
considerado o ponto de partida (Gale, 2007), ou, ainda, uma das matrizes compositivas (Trevizam, 
2003) do gênero didático, em que Ovídio insere o poema em apreço. Em que medida esses 
gêneros podem ser vistos como condensados nesse poema, Remedia Amoris?  O quanto esta 
presença nos revela acerca do modo como seu tema central, o amor (amor, uenus), e a divindade 
respectiva, Vênus (Venus), são representados? Pretendemos observar mais de perto, a saber, 
numa leitura intertextual, a relação da obra em questão com outros textos filiados quer ao gênero 
elegíaco, quer ao gênero épico da Antiguidade greco-romana. 

Para a comunicação a ser realizada neste seminário, estabelece-se um foco no diálogo entre 
Remedia e algumas elegias de poetas romanos: Catulo (84 a. C. – 54 a. C.), Propércio (50 a. C – 16 
a. C) e Tibulo (55 a. C – 19 a. C), predecessores de Ovídio. Para tanto, a análise vale-se, como 
parâmetro metodológico, de estudos de G. B. Conte (“Love without Elegy: the Remedia amoris and 
the logic of a genre”, in: Genres and readers, 1989) e ainda de P. S. de Vasconcellos (Efeitos 
Intertextuais da Eneida de Virgílio, 2001), particularmente do jogo intertextual que o autor 
observa entre Remedia amoris e as épicas de Virgílio, Eneida, e de Homero, Odisseia (p. 58 e ss.). 
Com isso, pretendemos identificar se há a representação do mal do amor mais especificamente 
como uma doença de cuja cura o vate, em seu eu-poético de professor (magister) e “médico”, se 
ocupa. Objetiva-se a partir de então, observar se há também em Ovídio, conforme aponta 
Vasconcellos (em relação às épicas grega e romana de que trata), alusões a outros elegíacos (2001, 
p. 58 e ss.), a fim de identificar se já há nas elegias uma representação do mal do amor mais 
especificamente como uma doença.  

Portanto, a presença da caracterização do amor como doença, do amante como enfermo, a 
manifestação sintomática do sentimento amoroso, os aspectos físicos da descrição do amor como 
um mal e de termos relacionados a tais campos semânticos (doença, mal, enfermidade, sintoma) é 
o que se pretende enfocar na apreciação de todos os textos contemplados. Ora, a relação que se 
estabelece entre o sentimento amoroso e uma alteração do estado psíquico ou uma perturbação 
da saúde daquele que o sente pode ser possível a partir da observação de um dos sentidos da 
palavra grega pathos, emoção (Liddell&Scott, verbete pathos, sentido 2, II), e do sentido que 
possui a palavra patologia em português moderno, como sinônimo de doença (A. Houaiss, 2008, 
verbete patologia, sentido 2), não sendo, porém, irrelevante para essa relação considerar o 
sentido da palavra em grego, pathologia: ‘o estudo das emoções’ (Liddell&Scott, verbete 
pathologia, sentido único). Em Remedia, a deusa romana do amor, Vênus, está presente como 
personagem de aventuras e desventuras amorosas.  Verifica-se ainda que ali o termo 
Venus/venus, que aparece 12 vezes no poema, é  nele usado metonimicamente, muitas vezes, 
como sinônimo do sentimento amoroso. 

Vale ressaltar que essa presença abrange ainda mais da poesia ovidiana, configurando-se de 
diversas formas em outras obras do poeta: por exemplo, em Ars amatoria (Arte de amar), elegia 
ovidiana erótico-didática, o amor é a arte que se ensina ao leitor (mais especificamente, os 
ensinamentos tangem às técnicas de galanteio), e as lendas míticas de amor a que o vate se refere 
servem para ilustrar e exemplificar tais ensinamentos. Nas Metamorfoses, a deusa também tem 
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uma presença marcante, frequentemente como personagem das lendas que fazem parte desse 
épico compêndio da mitologia greco-romana. Em Remedia Amoris também são referidas as lendas 
que servem para ilustrar os preceitos transmitidos, mas desta vez trata-se de transmitir a 
mensagem didática de como curar o amor; entretanto, é interessante notar que, diferentemente 
do que ocorre em Ars, os mitos referidos em Remedia envolvem sempre o malfadado amor, e 
nessa obra Vênus se insinua como um mau exemplo, i.e., um exemplo que não deve ser seguido. 
Há mitos, enfim, em que o sentimento amoroso traz desgraça e aflição, e a escolha desses mitos a 
serem usados como ‘arma retórica’ (emprestando a expressão de F. Graf, 2002) nas mencionadas 
poesias parece ter o efeito de despertar no público a confirmação da asserção ovidiana – o amor é 
uma doença, um mal que deve ser curado. 

  Buscar identificar a presença da deusa do amor permeando tal representação do 
sentimento que lhe serve de atributo nas obras em questão foi-nos bastante útil até o momento, 
uma vez que tanto no uso do termo Venus como metonímia, quanto na referência à deusa Vênus 
como personagem de lendas míticas de amor, cabe apontar a sua confluência com a concepção do 
sentimento amoroso como um mal. É bem provável que diversas das menções a Venus/venus (não 
raro apagadas numa tradução que interprete somente o sentido metonímico do texto), 
trouxessem ao público antigo sentidos provindos do diálogo com o mito evocado. Relacionando-se 
a deusa às histórias de amor narradas ou referidas, vemos delinear-se uma imagem de Vênus que 
oscila entre as mais variadas faces, as mesmas que, por vezes, se pode atribuir ao próprio 
sentimento amoroso. De que modo o mote de Remedia Amoris, i.e., a imagem de amor como 
doença, é apreensível nessa obra, e de que modo se mantém constante mediante as alusões 
genéricas nela reconhecíveis? Em suma é esta, mais precisamente, a questão de que nos 
ocuparemos em nossa exposição. 
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Durante nossa pesquisa de mestrado, além da tradução das vinte cartas em verso de Horácio 

(as quais compõem o primeiro livro de epístolas do poeta), buscamos nesse corpus latino citações, 
menções, alusões e outras referências intertextuais que remetam diretamente o leitor aos épicos 
homéricos. Tal busca levou-nos à breve discussão de certos conceitos da chamada 
intertextualidade, tema vasto nos estudos da linguagem, bem como à delimitação da própria 
noção de intertextualidade de forma a destacar sua adequação à nossa pesquisa. Ora, ao colocar 
em evidência a leitura alegórica que Horácio propõe de certas passagens do texto de Homero, nos 
foi possível debater os limites do conceito alegoria, ainda que de modo não exaustivo, 
percebendo como o poeta latino extrai lições morais, por assim dizer, de sua exegese épica. Assim, 
o confronto entre Horácio (nas Epístolas I) e Platão (na República, sobretudo nos livros II, III e X) 
possibilitou destacar dois olhares antigos distintos acerca da Ilíada e da Odisseia: de maneira 
simplificada, podemos dizer que o filósofo grego (isto é, Platão, nos trechos da obra mencionada) 
condena a leitura da poesia, em geral, e da épica, em particular, enquanto o poeta latino (ou seja, 
Horácio) a recomenda, citando, por vezes, Homero. 

Em nosso projeto de doutorado visamos à mudança de parte desse corpus textual: 
trabalharemos com a lírica horaciana, mais precisamente com os quatro livros das Odes e seus 
respectivos poemas. Contudo, prosseguiremos com o mesmo enfoque homérico, ou seja, nos 
caberá investigar onde (em quais poemas, versos, passagens), como e por que Horácio se apropria 
de Homero (de mitos, personagens, passagens, fórmulas, expressões, adjetivos etc.). Identificado 
um conjunto significativo de tais “citações”, isto é, delimitado nosso corpus latino de trabalho, 
será preciso refletir, buscando auxílio sobretudo em comentadores antigos e modernos da poesia 
horaciana, sobre quais as mudanças discursivas que ocorrem nessa transposição da épica grega 
para a lírica latina. Assim, caberá também apontar efeitos de sentido que podem ser percebidos 
nesse confronto dos textos, latino e grego. 

Do pouco que pudemos consultar, a bibliografia horaciana sobre esse tema encontra-se 
dispersa. Por exemplo, ao final do verbete Omero, diz sinteticamente Enciclopedia Oraziana: “na 
lírica horaciana o elemento homérico se apresenta essencialmente em três formas: com a alusão a 
episódios inteiros da épica com poucos traços fortemente condensados à maneira alexandrina; 
com a recorrência alusiva dos epítetos e fórmulas características da poesia homérica; com a 
citação e adaptação literal de passos determinados, com concentrada tradução-emulação.” Seriam 
apenas essas as retomadas homéricas na lírica de Horácio? Tal síntese condensa adequadamente 
uma impressão geral de leitura? Eis parte de nossa investigação. Nos ricos volumes de 
comentários aos três primeiros livros das Odes, organizados por Nisbet e Hubbard (Nisbet e Rudd, 
no último), encontram-se diversas vezes tais “ecos” homéricos documentados e colocados em 
evidência pelos comentadores. No entanto, além de dispersas, tais referências não recebem 
tratamento aprofundado (mais se assemelha a um erudito catálogo filológico). Caberia, pois, 
investigar (reunir, organizar, classificar etc.) a ocorrência (e recorrência) de tais elementos 
homéricos na poesia horaciana. Eis um espaço que esperamos preencher. 

Durante as primeiras disciplinas da grade obrigatória do doutorado, pudemos já iniciar nossa 
pesquisa, além de prosseguirmos com a leitura e tradução das odes latinas que mais bem se 
adequarão a nossa investigação. No primeiro semestre de 2010, detivemo-nos no estudo da Ode 
II. 14 (Eheu fugaces, Postume, Postume), na qual observamos elementos épicos essenciais à 
constituição de toda a mensagem fúnebre do poema. No segundo semestre do mesmo ano, temos 
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observado as fronteiras que distinguem o eu-lírico do eu-empírico em diversas odes de tom 
amoroso, quando não apenas os nomes das amantes de Horácio se repetem, mas, sobretudo, as 
mesmas menções à persona poética se manifestam de modo ora sistemático, ora fugaz. A primeira 
investigação deverá ser retomada e ampliada num semestre futuro, tão logo consigamos delimitar 
a bibliografia pertinente (boa parte em periódicos internacionais). A segunda, provavelmente 
servirá de parâmetro para a discussão futura dos conceitos que envolvem a intertextualidade em 
nossa pesquisa, tendo em vista evitar confusões entre aquilo que diz o poema e aquilo que teria 
pensado/dito o poeta “de carne e osso”. 

Por último, cabe ressaltar que incursão(ões) a bibliotecas estrangeiras com acervo dedicado 
à área de Estudos Clássicos será de suma importância para o completo desenvolvimento da 
pesquisa, uma vez que tais centros dispõem de volumosa bibliografia inacessível por aqui. Por 
exemplo, para ficarmos num único exemplar, a Enciclopedia Oraziana (de que não dispomos), no 
supracitado verbete Omero, menciona um estudo de J. M. Aguado, Homero en Horacio, que, 
graças simplesmente ao título, julgamos importante para nossa reflexão – dentre diversos outros 
livros e artigos. Talvez seja verdade que conseguimos reunir, até o momento, volumes valiosos 
(Tolkiehn, Buffière, Setaioli, Nisbet & Hubbard, Harrison...) que conferem ótima base acadêmica à 
pesquisa, porém não poderíamos nos furtar à oportunidade de tomar contato com extenso acervo 
bibliográfico, bem como com especialistas renomados de nossa área.  
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Em nossa atual pesquisa de mestrado, desenvolvemos um estudo introdutório e parte da tradução 
da obra latina De Claris Mulieribus (Sobre as mulheres famosas) de Giovanni Boccaccio (1313-1375), autor 
do trecento italiano. A obra, que até então não possuía nenhuma tradução para a língua portuguesa, 
consiste em um catálogo de biografias femininas, sendo as biografadas personagens recorrentes no 
universo mitológico greco-romano, algumas poucas figuras bíblicas, figuras atribuídas a textos considerados 
históricos e mulheres contemporâneas ao autor.  

Nosso estudo introdutório, primeiramente, contempla aspectos da biografia do autor (em grande 
parte influenciada pela autorrepresentação) que possibilitariam situar melhor influências literárias e 
históricas da obra em apreço. Em um segundo momento, fazemos um levantamento dos variados títulos 
publicados pelo autor toscano, tanto em língua vernácula quanto em latim. A relação bilíngüe que permeia 
os textos de Boccaccio - que, como é sabido, foi consagrado com uma obra composta em italiano 
(Decameron) -, parece tender mais intensivamente para o latim no fim da vida, como mencionado no 
estudo de Lúcia Battaglia Ricci (2000). Tal fato suscitou em nós questões a respeito do “Boccaccio-leitor”, 
nomeadamente sobre quais seriam os textos antigos aos quais, segundo o que se lê em De Claris, ele teria 
tido acesso, quer diretamente, quer segundo autores posteriores àqueles.  

Notamos então a necessidade de entender como o uso de fontes da Antiguidade teria moldado o 
texto do De Claris Mulieribus em relação ao gênero desenvolvido por Boccaccio. Isso porque, mesmo a 
influência de um texto mais próximo, como o De viris illustribus de Petrarca (1304-1374), assumidamente 
declarada no Proêmio da obra, parece remeter também a autores pregressos, como São Jerônimo – fonte 
apontada pelo próprio Boccaccio (LXXXVI). Além disso, o texto do De Claris Mulieribus em si nos lembra em 
diversos momentos de autores antigos como Plutarco (46-119 d.C.), Valério Máximo (I a.C. – I d.C.) e Ovídio 
(43 a.C. – 17 d.C.).  

Portanto, é precisamente a percepção de que em nosso objeto de estudo há uma forte presença de 
elementos que remeteriam aos autores da Antiguidade que nos apontou o caminho para um terceiro 
momento, o de elaboração do trabalho em questão: avaliar de que maneira se dá a relação de Boccaccio 
com algumas fontes em que foi identificada uma possível intertextualidade, a saber - empregando a 
definição do termo que Vasconcellos aplicou a Virgílio (Vasconcellos, P. Efeitos Intertextuais na Eneida de 
Virgílio, 2001, pp. 13-ss): uma relação alusiva ao texto antigo que crie, para o leitor boccacciano que a 
reconheça, um efeito de sentido na leitura das biografias do De Claris.  

A constatação da existência da relação entre o texto boccacciano e textos antigos pode parecer, a 
princípio, evidente por se tratar de uma obra localizada no início do período renascentista. No entanto, 
embora notada, esta presença antiga na obra de Boccaccio pode ainda ser explorada no sentido de 
favorecer a compreensão da obra, bem como a reconsideração de certas questões que se costuma colocar 
sobre o De Claris.   

Algumas das questões que nos surgem são: que fontes, dentre as identificadas por estudiosos (como 
o editor Zaccaria, 1970, em suas notas à tradução do texto, ou o estudo de Jocelyn, 1997), podem se 
mostrar mais produtivas para perceber a referência aos antigos e os efeitos de sentido trazidos pela 
alusão? E como esta se dá? Por meio de emulação, compilação?  

Tratar dessas questões pode apontar, ainda, em que medida, então, o olhar sobre os temas e autores 
antigos nos ajudaria a perceber o que é próprio de Boccaccio, e nos auxiliar na observação de seu modus 
faciendi. Ao nos determos no tratamento dado pelo autor aos mitos Greco-romanos, talvez consigamos 
avaliar de modo mais preciso uma questão que tem ocupado as pesquisas sobre a obra em estudo (Mcleod, 
1991): seria o De Claris um texto com moldura clássica e conteúdo à maneira do Decameron?  

No mestrado, para traçarmos esta trajetória de análise intertextual, escolhemos, então, entre outros 
autores da Antiguidade cuja presença em De Claris Mulieribus já vem sendo apontada - tais como Virgílio 
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(70 – 19 a.C.) e Santo Agostinho (354 - 430 d.C.) - um poeta específico, em cuja obra parece que Boccaccio 
hauriu mais constantemente: Publius Ovidius Naso (43 a.C. – 17 d.C.).  

A escolha não se dá ao acaso: além de um estudo de Torreta (1902), guiam-nos os inúmeros 
apontamentos do editor à edição utilizada por nós, Vittorio Zaccaria (1970) – responsável pelo décimo 
volume da coleção das obras completas de Boccaccio sob a cura de Vittore Branca – que nos indicam certas 
ligações do texto boccacciano com alguns textos ovidianos.  

Estudiosos do De Claris, como Jocelyn (1997), ainda que não usem o termo “intertextualidade”, 
tampouco se isentaram de apontar para uma possível relação entre os textos da obra em estudo e os de 
Ovídio. Além disso, o principal biógrafo de Boccaccio, mais uma vez Vittore Branca (1966, p. 12), também 
nos informa que tais textos teriam sido lidos pelo autor toscano, já quando da sua educação nas letras 
latinas. Tais indicações serão levadas em consideração em uma leitura mais minuciosa de passagens 
selecionadas de ambos os autores.  

Dessa forma, na exposição que apresentaremos, preocupamo-nos em selecionar, dentre as 
passagens do De Claris que integram o corpus traduzido, algumas relacionáveis a fontes antigas, 
nomeadamente a passagens ovidianas expressamente apontadas como lidas por Boccaccio, e que estariam, 
portanto, potencialmente acessíveis a seus leitores coevos. O intuito é, pois, tentar identificar certas 
alusões que, reconhecidas, tenham efeito de sentido sobre a obra. Certamente, de alguma maneira, essas 
poderão delimitar o campo em que o De Claris se estende, ou ainda, abrir-nos portas e chaves que 
possibilitariam seu maior entendimento. 
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O tema de nossa pesquisa é, essencialmente, a formação do orador na Antiguidade Clássica 

e o estudo ritmo no discurso oratório a partir das inferências de Cícero (106 – 43 a. C.), na sua 
obra Orator (46 a.C.), ocupando-nos, em particular, de algumas questões em nosso entender 
extremamente relevantes para a compreensão do funcionamento da retórica clássica, já 
mencionadas anteriormente por nós (JESUS, 2008), mas carentes de maior estudo e apreciação. 
Além disso, pretendemos proceder à tradução integral do livro de Cícero para o português, uma 
vez que apenas a segunda metade da obra se encontra em língua vernácula. Evidentemente, será 
feita, ainda, uma revisão da tradução já existente, a fim de que, ao cabo da pesquisa de 
doutorado, possa-se ter o texto ciceroniano totalmente vertido para a Língua Portuguesa, 
devidamente apresentado, anotado e comentado, fato que, até onde sabemos, ainda não foi feito 
em nosso idioma, ao menos no Brasil.  

A obra é, ao mesmo tempo, pessoal e técnica: primeiramente porque Cícero busca defender 
sua própria prática oratória das críticas dos aticistas (LEEMAN, 1974), defesa esta que acaba se 
transformando em ataque em diversos momentos da obra; em segundo lugar porque apresenta o 
primeiro tratado da Antiguidade sobre a prosa rítmica e os elementos que a constituem, como 
procedimentos que deve conhecer o orador perfeito, conforme a formação ideal que ele mesmo 
formulara. 

Esse bidirecionamento da obra se manifesta em pontos que pretendemos discutir melhor 
em nossa pesquisa. Por exemplo, o tratamento privilegiado conferido à elocutio, pela qual, e 
somente por ela, pode sobressair-se o orador (Orator, 43). Tal elemento foi, por esse motivo, o 
objeto da polêmica entre Cícero e os aticistas, já que estes não se preocupavam com seus 
ornamentos e procedimentos da maneira como professava o grande orador romano.  

Procuraremos explorar em profundidade os principais aspectos que a obra oferece, o que 
nos levou a ter em mente, a princípio, os seguintes objetivos: 

 
a) Elaborar um estudo introdutório sobre os conceitos, estratégias e formulações 

elaborados por Cícero no Orator, a respeito da formação do orador ideal; 
b) Formular hipóteses, devidamente fundamentadas em autores clássicos e 

estudiosos modernos, sobre as implicações metodológicas e ideológicas de suas 
motivações ao tratar dos requisitos do orador perfeito; 

c) Retomar e aprofundar alguns temas abordados por nós (JESUS, 2008) a 
respeito da prosa rítmica, particularmente o que diz respeito à estrutura rítmica do período 
oratório e das cláusulas métricas; 

d) Traduzir para o português a primeira parte do Orator, com notas, e, assim, 
disponibilizar o livro integralmente em versão vernácula. 

 
Os estudos aprofundados em Língua Portuguesa sobre a prosa rítmica na Antiguidade são 

escassos. E, em língua estrangeira, são poucos e de difícil acesso os livros que se debruçam 
exclusivamente sobre assunto. A maior parte do que temos são traduções de diversos estudiosos, 
entre os quais Yon (1964), a nosso ver, é quem melhor faz um aparato crítico e abrangente sobre a 
obra, nesse caso, traduzida para o francês. É por esse motivo que adotaremos sua edição para 
proceder à tradução da parte restante do texto e para embasar nosso próprio estudo do Orator. 
Leitura também fundamental para este e qualquer trabalho sobre o assunto é o já clássico livro de 
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Norden (1986), que desenvolve intensa e exaustivamente o tema da prosa artística na 
Antiguidade, desde as suas primeiras manifestações na antiga Grécia até sua reformulação na 
Renascença. A kunstprosa, como diz Norden, é qualquer construção que objetive produzir 
determinados efeitos artísticos, que, em Cícero, processa-se através de três elementos: as 
qualidades rítmicas dos sons (compositio), a disposição harmônica das palavras (concinnitas) e o 
ritmo periódico propriamente dito (numerus), onde se insere o dispositivo das clausulae metricae, 
isto é, cadências métricas que, reunidas no início, no meio e, principalmente, no final do período, 
produzirão determinados efeitos rítmicos específicos ao reunir uma determinada quantidade de 
sílabas longas e breves, dispostas de tal forma que soem agradáveis ao auditório 

Com efeito, o ritmo, enquanto elemento constituinte da cadeia da fala e da escrita humana, 
vem ganhando destaque nos estudos dos modelos não–lineares da Fonologia. Não há como não 
notar a relação entre a estrutura rítmica do período oratório, da maneira como formularam os 
antigos, com um tipo de organização hierárquica em que estão envolvidos fenômenos rítmicos e 
entoacionais, a partir de unidades menores que constituem o enunciado maior: algo de que trata 
a Fonologia Prosódica, conforme nos apresentam Nespor e Vogel (1986). A estrutura periódica, 
aliás, elaborada sob o viés da simetria sintática, também é objeto de estudos da linguística latina. 
Num recente artigo, Bâlea & Bâlea (1997) discorrem sobre as relações sintáticas que são 
desenvolvidas a partir do jogo antitético – e, portanto, rítmico, segundo Cícero, já que faz parte do 
que ele chama de concinnitas – normalmente presente no período oratório. Por isso, também é 
nosso intuito, no decorrer da pesquisa, aventar a possibilidade de analisar as inferências 
ciceronianas sob uma ótica dos estudos modernos da Linguística. Inclusive no estudo das cláusulas 
que, a nosso ver, merecem ainda mais pesquisas e estudos de suas fontes e de seu funcionamento 
efetivo na língua latina.  
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Bellum plautinum: a guerra no palco da palliata 
 

Aluna: Lilian Nunes da Costa 
Orientadora: Profa. Dra. Isabella Tardin Cardoso 

  Instituição: IEL/Unicamp 
Doutorado em Lingüística 

 
 

É legítimo se esperar que uma fabula palliata (cujo enredo normalmente se desenvolve ao 
redor de temas domésticos) mantenha distância de temas mais sérios e abrangentes como a 
guerra, legando-os a outros gêneros, como a épica ou mesmo a tragédia? Embora comédias da 
chamada archaia, como as que escreveu Aristófanes  (c. 450 – 385 a.C.), façam pensar o contrário, 
a resposta seria positiva a julgar pelo prólogo da obra Cativos (Captiui) do comediógrafo Tito 
Mácio Plauto (Titus Maccius Plautus, c. 254 – 184 a.C.): “Não fiquem receosos por eu ter falado 
<haver> uma guerra entre os etólios e os eleus: lá fora, para além do palco é que vão acontecer os 
combates. Pois chega a ser injusto isso: tentarmos, de repente, com uma companhia cômica, 
apresentar uma tragédia. Por esse motivo, se alguém aí deseja uma batalha, que arranje umas 
brigas! Se houver algum adversário mais forte, farei com que observe uma batalha nada boa e, a 
partir daí, passará a odiar assistir a qualquer uma” (v. 58 – 66; tradução nossa, texto latino 
extraído da edição de A. Ernout, publicada pela Les Belles Lettres [1996, p. 94]: Ne uereamini, / 
quia bellum Aetolis <esse> dixi cum Aleis. / Foris illic extra scaenam fient proelia. / Nam hoc paene 
iniquomst, comico choragio / conari desubito agere nos tragoediam. / Proin si quis pugnam 
expectat, litis contrahat; / ualentiorem nactus aduersarium / si erit, ego faciam ut pugnam 
inspectet non bonam, / adeo ut spectare postea omnis oderit).    

Vemos que a personagem que declama o prólogo (Prologus) faz uma recusa direta do tema 
bélico, deixando bem claro que não seria apropriado que a trupe, preparada para encenar uma 
comédia, tratasse de guerras; afinal, conforme se infere do texto plautino, isso seria um tópos 
trágico. Entretanto, outras passagens nos levam a pensar que, para Plauto, os combates não 
seriam exclusividade das tragédias. O trecho a seguir da comédia plautina Truculento 
(Truculentus), por exemplo, relaciona as batalhas ao gênero épico: “Não fiquem esperando, ó 
espectadores, que eu apregoe minhas batalhas: com as mãos é que costumo apregoar meus 
combates, não com conversa. Sei bem eu que muitos soldados ‘lembram’ suas mentiras, pode-se 
lembrar do Homeronense, como também, depois dele, de outros mil, que foram vencidos e 
condenados por causa de falsos combates” (v. 482 – 6; tradução de I. T. Cardoso [2005, p. 238], 
texto latino extraído da edição de Ernout, publicada pela Les Belles Lettres [2001, p. 129]: Ne 
expectetis, spectatores, meas pugnas dum praedicem: / manibus duella praedicare soleo, haud in 
sermonibus. / Scio ego multos memorauisse milites mendacium; / et homeronidam et postilla mille 
memorari potis, / qui et conuicti et condemnati falsis de pugnis sient). 

Não vemos, aqui, o gênero épico nomeado, como vemos a tragédia no exemplo anterior. No 
entanto, a menção a um Homeronense (Homeronidam, v. 485), nome semelhante ao de Homero, 
parece fazer referência ao poeta grego a quem são atribuídas a Ilíada e Odisséia, ou mesmo a toda 
uma “categoria” de poetas épicos e rapsodos que narravam feitos heróicos na Grécia antiga (cf. 
W. Hofmann, 2002, p. 175). Novamente, então, a tópica bélica é mostrada como não sendo 
condizente com a comédia. 

Um olhar para outras peças plautinas, porém, desmente essa renúncia. A presença da 
guerra, ao menos em forma de narratio, se nota, por exemplo, na comédia Anfitrião, em que 
encontramos um elaborado discurso de batalha declamado pela personagem Sósia (v. 186 – 247, 
250 – 62). Poder-se-ia argumentar, contudo, que Anfitrião não é uma comédia, mas uma 
tragicomédia, já que a personagem Mercúrio (Mercurius) anuncia no prólogo sua intenção de 
mudar o gênero da peça: “Farei com que seja mista: uma tragicomédia. Pois não julgo correto eu 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 16 

 

115 
 

fazer com que ela seja do início ao fim uma comédia, uma vez que vêm aqui reis e deuses. E 
então? Visto que aqui escravo também tem seus papéis, farei com que seja, por essa razão que eu 
disse, uma tragicomédia” (v. 50 – 63; tradução nossa, texto latino extraído da edição de Ernout, 
publicada pela Les Belles Lettres [2001, p.13]: Faciam ut commixta sit tragico comoedia; / nam me 
perpetuo facere ut sit comoedia, / reges quo ueniant et di, non par arbitror. / Quid igitur? quoniam 
hic seruus quoque partes habet, / faciam sit, proinde ut dixi, tragico[co]moedia). 

Como vemos, Mercúrio justifica a opção pela forma mista (commixta) alegando uma 
necessidade de adequar o gênero às personagens que participariam da peça: reis e deuses (reges 
... et di, v. 61), personagens elevadas, seriam próprias da tragédia, enquanto um escravo (seruus, 
v. 62) teria melhor ambientação em uma comédia. É possível pensar que, como em Cativos, 
também a tópica bélica, que permeia a peça de modo bastante abragente - ainda que ausente da 
explicação de Mercúrio -, motivaria a suposta criação de uma “tragicomédia”? Em nossa 
comunicação procuraremos considerar essa questão a partir da análise de referências à guerra nas 
referidas comédias de Plauto observando como o tema é nelas trabalhado e como ele se relaciona 
ao respectivo enredo cômico. 
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Considerações sobre o lugar da biografia na historiografia romana. 
 

Aluna: Danielle Chagas de Lima 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos 

  Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística 

 
Suetônio, apesar de ter escrito um compêndio biográfico – “A Vida dos Doze Césares” – de 

extrema importância para a construção da imagem dos imperadores romanos no imaginário 
ocidental, bem como, de certo modo, para o conhecimento de tal período, não é um autor 
notadamente reconhecido como historiador. Nota-se uma oscilação no modo como tal autor é 
designado por autores modernos e, com isso, a apreciação de suas biografias como obras 
historiográficas ou não. Embora seja comum a atribuição de um certo caráter inovador à biografia 
suetoniana, seja por seu modo de exposição – não cronológico –, seja pelo sujeito que ela retrata, 
esta é comumente classificada como uma espécie de historiografia secundária por não atender a 
certos critérios considerados componentes da historiografia romana. O que se observa é que na 
bibliografia moderna a concepção de historiografia e de biografia não se apresenta de forma clara, 
ocasionando assim que Suetônio seja mencionado tanto como historiador quanto biógrafo e 
também que, muitas vezes, exijam-se de sua obra aspectos que talvez não sejam fundamentais 
para a biografia. Pretendemos nesta pesquisa, portanto, investigar como a biografia e a 
historiografia eram caracterizadas na Antigüidade através das obras de autores antigos que 
tenham tratado sobre o assunto. Além disso, confrontaremos a biografia suetoniana, mais 
precisamente a “Sobre a vida de Calígula”, com a biografia de Públio Cornélio Tácito, a “Sobre a 
vida de Agrícola”, de modo a observar as características da escrita biográfica em dois autores que 
apresentam, embora comumente comparados, uma obra de caráter bastante diverso. 

É curiosa a variedade de considerações acerca de Suetônio (69 - 130? d.C.) no que diz 
respeito a seu estatuto de escritor, bem como sobre o gênero a que sua obra se filia; amiúde é 
criticado como historiador, elogiado como biógrafo. É reconhecido mais comumente pelo sucesso 
literário de sua obra A Vida dos Doze Césares (De Vita XII Caesarum) do que pelo valor histórico 
que esta teria; inclusive, essa coleção de biografias dos doze primeiros imperadores romanos, de 
Júlio César a Domiciano, tem seu caráter de obra historiográfica freqüentemente posta em xeque. 

Em manuais, muitas vezes, observa-se, da parte de críticos e estudiosos, certo demérito da 
obra suetoniana em relação a outras obras historiográficas, principalmente no que concerne, por 
exemplo, ao relato de anedotas, o gosto por detalhes considerados sem importância, a variedade 
de fontes citadas e a carência de contexto histórico em suas biografias. Ademais, tais alegações se 
dão, muitas vezes, levando-se em conta como parâmetro os trabalhos de historiadores 
consagrados como, por exemplo, Tácito (55 – 117 d.C.), autor cuja obra historiográfica é bastante 
distinta da obra suetoniana; além disso, como afirma Cizék, “os gêneros abordados por eles eram 
muito diferentes e suas estruturas literárias igualmente” (1977, p. 29). Note-se ainda que Suetônio 
ora é denominado historiador, ora biógrafo, designação que comprometerá, de certo modo, a 
apreciação da obra e autor. Não se pretende aqui, evidentemente, resguardar a obra suetoniana 
de tais avaliações sem maiores análises de suas características; no entanto, ao que parece, 
algumas críticas, além de certas exigências que geralmente lhe são feitas, seriam inoportunas se 
levarmos em conta que a composição de obras historiográficas e biográficas possam ser 
diferentes, na medida em que cada uma teria objetos e características próprias. 

Considerando Suetônio e as questões acerca do gênero historiográfico romano, em uma 
primeira fase de estudo foi possível observar dois pontos passíveis de aprofundamento e 
discussão: o primeiro é o modo como a historiografia e a biografia são abordadas em manuais de 
literatura latina; em tais obras de caráter didático, muitas vezes, a exposição desses conceitos 
aparece de forma assistemática e ainda, algumas vezes, anacronicamente enleada com 
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concepções modernas. O segundo ponto, sendo este o principal objetivo deste projeto, é a 
maneira como biografia e historiografia eram compreendidas pelos autores da Antigüidade, 
perspectiva esta que nos parece ser imprescindível para a discussão e revisão de como se 
configurariam, em termos de gênero, as obras biográficas – principalmente – e historiográficas 
romanas, bem como suas diferenças e características. 

Ao se observar os traços da biografia suetoniana, especialmente a De Vita Caligulae (Sobre a 
vida de Calígula), notam-se as características mencionadas anteriormente, normalmente mal 
vistas frente ao que se espera de uma obra historiográfica, do ponto de vista de autores 
modernos. Suetônio, de fato, não se prende à exposição de informações ou fatos históricos, nem 
mesmo parece preocupar-se em deixar transparecer seus julgamentos a respeito deles. 
Predomina, na biografia, por outro lado, a freqüente revelação de detalhes da vida privada, até 
mesmo anedotas que cercam a intimidade do imperador e ainda uma série de pequenas situações 
que o envolvem, ou seja, tipos de informações que não se justificariam como objeto de uma obra 
de história. Nesse sentido, a princípio não seria equivocado colocar a obra suetoniana em um 
lugar inferior na historiografia como alguns autores o fazem, chegando mesmo a classificá-la como 
um tipo de “historiografia menor”; contudo, talvez seja necessário ponderar se as informações da 
biografia escrita por Suetônio – o que também auxiliará na discussão da biografia romana de 
modo geral – sejam características que reclamam sua inserção em outro gênero que não o 
historiográfico. 
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MESA 16 – LÍNGUAS INDÍGENAS 
Estudo preliminar da estrutura argumental dos verbos descritivos APURINÃ (ARUÁK) 

 
Aluna: Ângela Fabíola Alves Chagas 

Orientador: Angel Humberto Corbera Mori 
  Instituição: IEL/Unicamp 

Doutorado em Linguística 
 

O presente trabalho objetiva analisar a estrutura argumental dos verbos descritivos Apurinã 
(Aruák) com base na teoria de Hale & Keyser (2002), a fim de observar até que ponto processos 
morfológicos influenciam a semântica de tais verbos e sua relação com seus especificadores. 

Neste trabalho, chamamos de descritivas as palavras Apurinã que expressam noções de 
propriedades, isto é, que qualificam os seres no mundo, a exemplo do que fazem os adjetivos nas 
línguas Indo-Européias. No entanto, esta classe semântica, é constituída de classes gramaticais 
distintas que são os descritivos subjetivos e os objetivos. 

O rótulo que cada subclasse descritiva recebe tem a ver com o agrupamento pronominal 
recorrente em cada uma delas, isto é, os descritivos subjetivos são os verbos que carregam os 
pronomes de sujeito – ou seja, marcam (S) como (A); os descritivos objetivos são os verbos que 
carregam os pronomes de objeto – isto é, marcam (S) como (P). Há ainda uma terceira classe de 
descritivos que podem carregar ora uma, ora outra série de pronomes, o que quer dizer que 
podem marcar (S) tanto como (A), quanto como (P). 
 

Tabela de Pronomes Presos 

Pessoa/ 
 Gênero 

Pronomes Subjetivos Pronomes Objetivos 

Singular Plural Singular Plural 

1 ny- a- -nu -wa 

2 py- h - -i -i 

3m y- y-...(-na) -ry -ry 

3f u- y-...(-na) -ru -ru 

 
Ex: Verbo Descritivo: Primeira Classe (Subjetivo) 
a) p-amiana-ta     b) a-thyma-ta 
    2sg-estar.doente-vblz        1pl- estar.cansado-vblz 
   ‘Você está doente’        ‘Nós estamos cansado’ 
 
Ex.: Verbo Descritivo: Segunda Classe (Objetivo) 
a) pa-tima-ry     manitxi  b) pa-xuku-ry 
    vblz-ser.rápido-3.sg.m   veado       vblz-alegre-3sg.m 
    ‘O veado é ligeiro’        ‘Ele é alegre’ 
 
Ex.: Verbo Descritivo: Terceira Classe 
a.1) ny-hereka   (Subjetivo)  b.1) ny-p kare-ta                           (Subjetivo) 
       1sg-estar.bom            1sg-estar.com.medo-vblz 
      ‘Eu estou bom/curado’           ‘Eu estou com medo’ 
 
a.2) hereka-nu   (Objetivo)  b.2) pa-p kare-nu                         
(Objetivo) 
       ser.bom-1sg            vblz-ser.medroso-1sg 
      ‘Eu sou bom’            ‘Eu sou medroso’ 
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Na maioria dos casos em que temos descritivos que podem carregar as duas séries de 

pronomes presos, quase sempre nos deparamos com descritivos derivados, com apenas raríssimas 
exceções, o que nos leva a crer que, nestes casos, o que ocorre de fato, é que o processo 
derivacional (prefixal ou sufixal) recorrente com cada tipo de descritivo é que seja o responsável 
pela semântica que cada verbo emprega e que esta continua motivando o agrupamento 
pronominal nos descritivos, tal como já havíamos sugerido. 

Essa hipótese nos parece bastante plausível, uma vez que pudemos observar que a 
derivação prefixal exclui a ocorrência dos pronomes de sujeito, selecionando apenas os pronomes 
de objeto para ocorrer com o verbo; enquanto que, por outro lado, a derivação sufixal descarta os 
pronomes de objeto, permitindo apenas a presença dos pronomes de sujeito ocorrendo com os 
descritivos. 

Podemos dizer, então, que a estrutura de um verbo descritivo em Apurinã é a seguinte: 
Classe Descritiva Subjetiva: (Subj)-Raiz-(Vblz) 
Classe Descritiva Objetiva:  (Vblz)-Raiz-(Obj) 

A semântica dos Descritivos Objetivos – o mesmo vale para os descritivos da terceira classe 
quando estão carregando pronomes de objeto – aponta para características que o elemento 
descrito realmente possui por essência e não àquelas que ele adquire e perde com facilidade. 
Propriedades passageiras são expressas pelos Descritivos Subjetivos e pelos descritivos da terceira 
classe, quando estão carregando pronomes de sujeito. 

A distinção corresponde mais ou menos ao uso dos verbos copulativos ser e estar em 
Português: se o elemento descrito “é” alguma coisa, em Apurinã, ou seja, possui a característica 
mencionada, então, sua semântica será codificada por um verbo que exige a presença de um 
pronome de objeto como argumento; por outro lado, se ele apenas “está” em algum estado, isto 
é, apresenta apenas temporariamente as características mencionadas, então será codificado, em 
Apurinã, por um verbo que requer a presença de um pronome de sujeito. Em resumo, podemos 
dizer que é a semântica do descritivo que seleciona o pronome que lhe servirá como argumento 

A hipótese por nós levantada é de que é a morfologia derivacional dos descritivos que 
influencia sua semântica aspectual e esta seleciona a série pronominal a ocorrer com o verbo já 
derivado, como ilustra o esquema abaixo: 
 

           DERIVAÇÃO       >             SEMÂNTICA           >    SÉRIE PRONOMINAL 

Sufixal Passageira Subjetiva 

Prefixal Duradoura Objetiva 

 
Segundo a proposta de Hale & Keyser (2002), a estrutura argumental dos adjetivos possui 

“um núcleo verbal que serve não apenas para projetar uma categoria verbal (i. e. para ‘verbalizar’ 
o adjetivo), mas também para sediar o especificador requerido por A” (pág. 205). Essa estrutura é 
por eles chamada de Estrutura ð. Para esses autores trata-se de uma estrutura diádica, uma vez 
que o núcleo ð projeta dois argumentos: o complemento e o especificador. (pág. 207) 

Hale & Keyser (op. cit.) apresentam três possíveis estruturas para os verbos estativos: 
(i) uma onde há um núcleo que define a projeção expandida de A (i. e. a categoria ð); 
(ii) outra que é uma subclasse da categoria P(reposição); 
(iii) e a última que é uma subclasse da categoria V(erbo). (pág. 19) 

Hale & Keyser dizem que a estrutura ð “envolve uma coincidência central, porque o 
especificador corresponde à entidade que possui o atributo denotado pelo complemento, ou seja, 
a relação entre o complemento e o especificador não é de troca”. (pág. 19). Por outro lado a 
estrutura V, tem a propriedade de projetar uma estrutura que expressa uma coincidência 
terminal. Ou seja, “a entidade denotada pelo especificador sofre uma mudança que culmina com a 
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posse do atributo denotado pelo complemento”. (pág. 19-20). A estrutura P(preposição) não será 
considerada neste trabalho, dado que a língua não possui preposições. 

Seguindo a análise proposta por Hale & Keyser, na língua Apurinã os Descritivos Objetivos 
fazem parte da estrutura ð, uma vez que seu especificador possui a propriedade expressa pelo sue 
complemento. Enquanto que os Descritivos Subjetivos se encaixam na estrutura V, pois seu 
especificador possui temporariamente/adquire a propriedade expressa pelo seu complemento. 
 
Referências Bibliográficas 
HALE, K & KEYSER, S. J. Prolegomenon to a theory of argument structure. MIT Press, 2002. 
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Descrição Morfológica do Kaxarari: trabalhos prévios, planejamento e trabalhos futuros 
 

Aluno: Raphael Augusto Oliveira Barbosa 
Orientador: Angel Humberto Corbera Mori 

  Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Lingüística 

 
Com este texto tenho como objetivo apresentar em resumo um projeto de pesquisa 

intitulado Estudos Morfológicos da Língua Kaxarari (Pano). Tendo em vista que os estudos já 
realizados com esta língua se limitam à descrição do nível fonológico, proponho um trabalho sobre 
a morfologia da língua, com o propósito de implementar uma continuidade e aprofundamento aos 
estudos prévios, assim como abrir campo para pesquisas futuras sobre a gramática da língua. A 
abordagem teórico-metodológica adotada para este estudo é o modelo funcionalista, o qual 
relaciona aspectos funcionais e comunicativos na análise linguística. A princípio, a análise dos 
dados partirá da identificação de morfemas e alomorfes, com fundamento nos manuais de análise 
morfológica. O resultado esperado é a realização de um texto dissertativo, o qual contribua tanto 
para os estudos científicos da linguagem humana, quanto para o desenvolvimento de materiais 
didáticos e socioeducativos. 

O Kaxarari é uma língua falada por uma população homônima localizada na região 
fronteiriça dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, e parte do território boliviano. Os dados e 
informações encontrados na literatura sobre a quantidade da população, assim como de aldeias e 
seus nomes são divergentes. Contudo, podem-se considerar os seguintes pontos em comum na 
maioria dos trabalhos mais atuais: Existem cinco aldeias chamadas Azul, Barrinha, Marmelinho, 
Paxiúba e Pedreira, divididas entre uma população de aproximadamente 250 a 300 indivíduos. Em 
relação aos falantes os homens falam apenas o Português, mesmo estando na comunidade, e 
somente as mulheres e as crianças falam a língua nativa, preservando ainda os aspectos 
linguísticos e culturais. 

A língua kaxarari carece de estudos específicos que trate de seus níveis morfológico, 
sintático e lexical. Salvo os estudos de cunho histórico-informativo, as pesquisas linguísticas 
relacionadas a essa língua limitam-se a análises preliminares da fonologia. Além de listas de 
palavras em transcrição fonética, inventários fonêmicos e uma proposta de ortografia, aspectos 
preliminares da estrutura silábica, da morfologia do nome e do verbo foram analisados, assim 
como considerações a respeito da ergatividade. A despeito dos estudos prévios, a falta de 
consenso entre pesquisadores sobre o quadro fonêmico e a necessidade de uma análise mais 
profunda da língua torna imprescindível um estudo que vise a definir determinada questão. 

Entendo que uma boa análise de dados está para o melhor desenvolvimento da linguística 
descritiva, assim como uma boa coleta de dados está para o melhor desenvolvimento da análise. 
Dessa forma, o trabalho de campo possui papel significante no desenvolvimento da Linguística, e a 
elicitação dos dados deve como ideal ser feita, pelo pesquisador, de forma criteriosa e sistemática, 
e, pelo informante, de forma natural e espontânea. O trabalho de campo será realizado conforme 
os métodos e procedimentos básicos e especializados para a coleta de dados encontrados na 
literatura. Os pontos apresentados se distribuem em seleção, numeração e qualificação dos 
informantes; quantidade e qualidade do corpus; tempo e organização do trabalho de campo; 
técnicas e cuidados com o corpus; natureza, agenda e sessão do procedimento da elicitação e da 
análise dos dados; equipamentos necessários para coleta, processamento e armazenamento do 
corpus; assim como em problemas linguísticos e não-linguisticos nas sessões do trabalho de 
campo. 

A coleta de dados será realizada a partir da aplicação de questionários específicos para 
elicitação de dados. Questionários  previamente elaborados com base no conhecimento da 
estrutura morfológica de outras línguas Pano que já contam com descrições mais sistemáticas, 
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como por exemplo, kaxinawa; matsés; poyanawa; shanenawa, também serão aplicados. Na 

medida do possível, serão registradas e analisadas as falas que caracterizam o uso real da língua 

como meio de comunicação, apresentado em diversos gêneros textuais, como diálogos entre 
falantes; textos breves sobre aspectos culturais do povo; narrativas (narrativa sobre história de 
vida e narrativas tradicionais); dentre vários outros modos de interação real entre os falantes de 
Kaxarari. 

A abordagem adotada para este estudo em particular é a perspectiva funcionalista, mais 
especificamente uma abordagem tipológico-funcional. Dentre as razões em se tomar essa 
abordagem como eixo teórico fundamental está o fato da língua kaxarari ainda não ser 
plenamente descrita, justificando os parâmetros tipológico-funcionais para o estudo. Nesse 
sentido, em se tratando de uma língua estritamente oral, característica principal das que não 
desenvolveram, por diversos fatores sócio-históricos, uma escrita própria, partiremos inicialmente 
da identificação dos morfemas e alomorfes, com fundamento na abordagem funcional, 
considerando também os processos analíticos sugeridos nos manuais de análise morfológica. 
Certamente, a orientação funcionalista adotada não nos impede de representar, com cautela, 
algumas notações do modelo teórico gerativo, quando necessário e pertinente às ocorrências de 
um determinado fenômeno da língua estudada. 

Dentre os objetivos da descrição morfológica do Kaxarari, encontram-se os seguintes 
pontos: (i) verificar e/ou revisar os estudos inicias da fonologia kaxarari; (ii) compor um banco de 
dados para futuros estudos comparativos sobre semelhanças e diferenças morfológicas nas 
línguas da família Pano e de outras famílias linguísticas; (iii) analisar a natureza do segmento 
lateral alveolar, encontrado – dentre as línguas Pano - supostamente somente no Kaxarari, com a 
função de marcar a ergatividade; (iv) comparar as características morfológicas do Kaxarari com os 
trabalhos de outras línguas Pano já descritas, a fim de verificar futuramente a consistência das 
relações genéticas entre as línguas dos últimos trabalhos classificatórios; (v) examinar o grau de 
semelhança e distinção das propriedades linguísticas do Kaxarari com a descrição da gramática do 
Apurinã, língua Arawak, haja vista a proximidade geográfica entre os dois povos; (vi) prover 
subsídios para a confecção futura de materiais didáticos destinados ao uso da língua na escola, 
como cartilhas, textos de leitura, dicionários referenciais. 

Os resultados dos estudos prévios da língua Kaxarari, ainda que figurem em uma resolução 
preliminar, podem contribuir para um trabalho mais cuidadoso e sistemático dos principais 
processos fonológicos que mantêm relação com as propriedades morfológicas, ou seja, do nível 
morfofonológico. Nesse sentido, a partir da coleta de dados, in loco, será possível revisar algumas 
características pendentes nos estudos iniciais referentes ao quadro fonético e fonológico, assim 
como à estrutura silábica, e aos processos de harmonia, nasalização, lateralização, acento. Esses 
subsídios somados ao trabalho de campo oferecerão suporte para uma descrição adequada da 
morfologia do Kaxarari. 
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Sanapaná um povo Maskoy: Morfologia e Sintaxe 
 

Aluno: Antonio Almir Silva Gomes 
Orientadora: Profª Lucy Seki 

  Instituição: IEL/Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
Ao longo do último ano venho desenvolvendo minha Tese de doutoramento cujo objetivo é 

descrever aspectos da morfologia e da sintaxe da língua Sanapaná. Esta língua é falada pelo povo 
homônimo, que vive nas proximidades do município de Loma Plata, departamento de Presidente 
Hayes, Paraguai. Trata-se da língua materna de uma comunidade indígena paraguaia na qual 
vivem aproximadamente 500 indivíduos que tem como fonte de renda principal a produção de 
alimentos provenientes do cultivo da terra. 

Geneticamente a língua do povo Sanapaná está classificada como membro da família 
Maskoy, na qual são incluídas ainda as línguas Angaité, Enxet, Enlhet, Guaná e Toba-Maskoy (Cf. 
Unruh e Kalisch, 2001). Esse conjunto de línguas, sob um ponto de vista científico, é pouco 
conhecido. Especialmente no que se refere à conhecimentos lingüísticos acerca da referida 
família, destacam-se os trabalhos de Susnik (1958, 1977, 1987), e Unruh e Kalisch (1999, 2001, 
2003). Os referidos trabalhos, todavia, contemplam apenas aspectos relativos à Lengua 
(denominação utilizada por Susnik que compreende atualmente as línguas Enxet e Enlhet) e à 
Enlhet. Além disso, os trabalhos de Unruh e Kalisch enfatizam, sobretudo, aspectos 
sociolingüísticos. Com esse breve panorama, pode-se pressupor que há muito a ser feito no 
sentido de ampliar o conhecimento lingüístico que se tem das línguas que constituem a família 
Maskoy. 

No caso específico da minha Tese, está em curso uma análise na qual será possível encontrar 
informações relacionadas ao Sintagma Nominal (SN) e ao Sintagma Verbal (SV) Sanapaná; além de 
informações gerais de ordem sociolingüístico-culturais. Para a referida análise, utilizo 
predominantemente ferramentas teóricas de cunho tipológico-funcional. Quando necessário, 
contudo, utilizo ainda ferramentas teóricas mais formais, o que demonstra minha concepção de 
que teorias lingüísticas distintas não devem ser encaradas como excludentes. 

Embora se trate de um trabalho lingüístico pioneiro, não apresentarei uma análise ampla 
para questões de fonética e de fonologia. Estas questões serão abordadas em trabalhos 
subseqüentes. Nesse sentido, o que utilizo ao longo da Tese como parâmetro para a apresentação 
dos fones da língua resultam de um esboço delineado a partir de minhas transcrições fonéticas 
dos dados coletados em duas viagens a campo, onde constam 15 fones consonantais, 07 fones 
vocálicos orais, 03 fones vocálicos orais longos e 04 fones vocálicos nasais. No mesmo esboço de 
fones vocálicos, considero a existência de apenas 03 fonemas, a saber /e/, /o/ e /a/. No que 
confere aos fones consonantais, destaco a existência das consoantes não explodidas <k>, <t> e dos 
segmentos complexos <hl> e <kh>. Em termos morfofonológicos, as consoantes não explodidas 
tem ocorrência restrita à posição de coda, o segmento <hl> pode ocorrer seja em posição de 
onset, seja em posição de coda e o segmento <kh> ocorre apenas em posição de onset. 

Antes de iniciar o tratamento relativo a SN e a SV, apresento, no Capítulo I, informações de 
ordem geral relacionada à cultura e à sociedade Sanapaná. No referido capítulo, intitulado 
‘Informações Socioeconômico-Culturais’, encontra-se um amplo panorama acerca da situação do 
povo Sanapaná em seu contexto sócio-cultual interno e externo; entendendo-se como contexto 
externo a relação dos Sanapaná com outros povos paraguaios e como contexto interno a relação 
destes em comunidade. Há, também, (i) a análise de alguns estudos acerca de povos Maskoy, 
onde constam informações – produzidas por terceiros – da língua e da cultura destes; (ii) um 
quadro em que especifico alguns termos de parentesco utilizados na língua. 
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No Capítulo II analiso o SN Sanapaná, ocasião em que trato, (i) sob um ponto de vista 
morfológico, da flexão de nome (N) para gênero, numero, grau e posse e (ii) sob um ponto de vista 
sintático, da função e da ordem que N assume em seu domínio. Tomado em relação a seus 
modificadores, mostro que N ocorre, normalmente, em posição anterior a estes; logo, núcleo 
inicial. Ao tratar dos modificadores do N, considero a existência de uma classe de adjetivos e os 
agrupo em dois conjuntos distintos, denominados ADJ1 e ADJ2. A distinção básica entre esses dois 
conjuntos é a ausência de marcas de concordância no primeiro conjunto. Mostro também que 
traços semânticos tais como [± HUMANO], [±DEFINIDO] propiciam uma interface entre semântica 
e léxico. Além da classe de adjetivos, considero a existência da classe de numerais, de pronomes e 
de advérbios Sanapaná. 

O SV Sanapaná, tendo-se naturalmente a classe de verbos como núcleo do sintagma, é o 
conteúdo do Capítulo III. Neste capítulo mostro que a distinção morfológica entre raízes verbais 
finitas e não-finitas se dá pela presença dos prefixos [e:-] e [en-] nestas. Embora ainda não esteja 
clara, a distinção entre ambas as raízes parece estar relacionada a aspectos semânticos, já que 
verbos como comer ‘entoma’, despertar ‘enhlatekea’, ver ‘engwetaja’ e falar ‘enpameasma’ 
expressam ações inerentemente humanas; ao passo que verbos como subir ‘e:jarantema’, dirigir 
‘e:jeŋiaskeskama’, trabalhar ‘e:mamekama’ e  escrever ‘e:reskaskama’ expressam ações não 
inerentes à natureza humana, mas habilidades adquiridas. 

Após referir-me às formas finitas e não finitas das raízes verbais, detenho-me à estrutura 
argumental do verbo, seção em que mostro (i) os diferentes tipos de verbos no que confere aos 
argumentos requeridos; (ii) a interface TAM e (iii) as diferentes possibilidades de aumento e/ou 
diminuição de argumentos verbais. Na última seção do capítulo mostro os aspectos relacionados à 
negação de constituintes Sanapaná. 

Ao contrastar a análise atual dos capítulos relacionados a SN e a SV uma questão que se põe 
é: 

Qual a natureza morfossintática dos prefixos /as/, /ap/, /ak/ e /an/? 
Essa questão se justifica pelo fato de que esses prefixos atuam para indicar (1) gênero nos 

Ns; (2) a relação POSSUIDOR/POSSUIDO em um SN; (3) a relação MODIFICADOR/MODIFICADO 
entre um N e um ADJ; (4) o argumento não realizado morfologicamente em uma sentença 
simples, dentre outros. 

Ao final, como se pôde observar, se trata de uma Tese constituída por três capítulos 
principais, organizados de modo a dar a conhecer alguns aspectos morfológicos e sintáticos da 
língua Sanapaná sob uma perspectiva tipológica. 
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MESA 17 – LÍNGUAS INDÍGENAS 
Quando dois caminhos podem ou não chegar ao mesmo lugar: procedimentos para análise de 
“listas de palavras” de línguas indígenas 

 
Aluno: Eduardo Alves Vasconcelos 

Orientador: Wilmar da Rocha D’Angelis 
  Instituição: IEL - Unicamp 

Doutorado em Linguística 
 

A pesquisa em desenvolvimento tem o objetivo de determinar as relações lingüísticas 
existentes entre os Panará e os Cayapó do Sul. Os primeiros foram contatado na década de setenta 
às margens do Peixoto de Azevedo. O segundo grupo esteve em contato e conflitos intermitentes 
com os colonizadores nos sertões do Brasil Central, mais precisamente no centro sul de Goiás, 
sudeste de Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso do Sul, noroeste de São Paulo (entre foz do 
Tietê e foz do Grande) e Triângulo Mineiro (entre o Paranaíba e o Grande), desde o século XVIII até 
o início do século XX, quando foram considerados extintos. 

O antropólogo Richard Heelas (1979), que na já na década de setenta realizara estudos 
etnográficos entre os Panará, levantou a hipótese de que estes seriam a continuação dos Cayapó 
do Sul, um grupo que teria migrado para o norte do Mato Grosso após os primeiros conflitos com 
os invasores. Além de observações etnográficas, a base de sua hipótese foi a comparação entre a 
lista de palavras Cayapó do Sul coligida por Auguste Saint-Hilaire, em São José da Mossâmedes, 
Goiás, e uma lista de palavras coligidas por ele entre os Panará. Schwartzman (1987) também faria 
uma comparação entre vocábulos anotados por ele e a lista coligida por Emmanuel Pohl (1832) e 
republicada por Martius (1867). Segundo Schwartzman haveria, para esta lista, uma porcentagem 
ainda maior de correspondências, porém, ele desconsidera o pequeno equívoco existente na 
compilação de Martius, palavras da lista de Saint-Hilaire atribuídas à lista de Pohl, o que põe em 
dúvida a porcentagem de correspondências apresentadas. Giraldin (1997) em sua pesquisa a 
respeito da etnohistória dos Cayapó do Sul procura, entre outros objetivos, embasar a hipótese de 
Heelas. Sua pesquisa permitiu que viessem a conhecimento, as listas de palavras de Alexandre 
Barbosa (de 1911) e Lemos da Silva (de 1888). Sobre a hipótese, Rodrigues e Dourados (1993), 
Dourado (2001 e 2004) fazem breves e sintéticos estudos comparativos que confirmariam a 
hipótese da continuação dos Cayapó do Sul nos Panará. 

Esta pesquisa, como exposto, objetiva estabelecer, a partir de análise mais detalhadas das 
listas de palavras Cayapó do Sul conhecidas (Pohl, 1848; Saint-Hilaire, 1865; Dr. Kupfer, 1857, 
Lemos da Silva, 1882, Nehring 1894 e Barbosa, 1911) – e possíveis registros ainda não conhecidos 
– quais relações existem entre a língua que foi falada pelos Cayapó do Sul e a que hoje é falada 
pelos Panará. Se é a mesma língua, que mudanças podem ser identificadas em, pelo menos, dois 
séculos de distanciamento? Caso não seja, que características lingüísticas tornaram possível a 
hipótese de Heelas? Assim, é dada atenção à análise e interpretação das listas de palavras 
conhecidas, acompanhada de investigação de possíveis documentos sobre a cultura e língua dos 
Cayapó do Sul; resenha e reanálise dos trabalhos fonológicos existentes sobre o Panará; análises 
comparativas com línguas da família Jê – extrapolando para línguas Macro-Jê quando processos 
lingüísticos descritos para estas forem mais explicativos do que encontrados naquelas – e, 
finalmente, realizar uma comparação mais apurada e mais cuidadosa entre os registros do Cayapó 
do Sul e do Panará. 

As análises fonológicas terão por base, principalmente, mas não exclusivamente, o 
estruturalismo europeu – trabalhos de Trubetzkoy e Jakobson. Eventualmente, ao se mostrar 
relevante por algum ganho explicativo, serão utilizadas as análises e representações 
autossegmentais, segundo a vertente das geometrias de traços, em particular aquela proposta em 
D'Angelis (1998) para as relações entre nasalidade, soanticidade e vozeamento. A análise 
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comparativa, inicialmente, lança mão dos métodos histórico-comparativo e de reconstrução 
interna e a sua aplicação em estudos sincrônicos, não desconsiderando aqui os limites que tais 
métodos apresentam quando aplicados a este tipo de estudo, mas sim, os procedimentos em uso 
por estes métodos que permitem evidenciar correspondências sistemáticas entre dados 
comparados. 

Neste trabalho, proponho um pequeno exercício de análise usando dois conjuntos de 
procedimentos aplicados ao estudo de registros impressionísticos de línguas indígenas americanas. 
O primeiro foi utilizado por Grannier-Rodigues em sua dissertação de mestrado (1974), depois 
reproduzido em livro em 1990, em que a autora propõe a fonologia do Guaraní Antigo, a partir do 
registro realizado por Ruiz de Montoya. Para propor a fonologia da língua, a autora elenca os 
seguintes procedimentos: (a) indicação explícita da natureza do som por Ruiz de Montoya; (b) o 
valor que tinham no Espanhol do século 17 as letras utilizadas na escrita do Guaraní; (c) 
particularidades da escrita do Espanhol de Ruiz de Montoya; (d) a ordenação alfabética do Tesoro; 
(e) a provável coerência do sistema fonológico do Guarani; (f) alternâncias morfofonológicas do 
Guaraní; e (g) a situação correspondente em dialetos guaranis atuais. (Grannier Rodrigues, 1990: 
15). O segundo conjunto de procedimentos foi publicado por Umaña (2000) como “La restituición: 
un método lingüístico reconstrutivo sincrónico”, com os seguintes procedimentos: (a) reunião de 
todos os materiais disponíveis sobre a língua e elaboração de um léxico com todas as entradas na 
língua; (b) estudo grafemático dos dados em cada fonte com o objetivo de determinar o valor 
fonético das letras empregadas no registro; (c) inventário de correspondências que se repetem e 
identificar a distribuição de cada correspondência segundo seu entorno; (d) estabelecer pares de 
correspondências com relação máxima; (e) determinar se existe ou não oposição entre as 
correspondências – aqui se teria um inventário de fonemas; (f) anotação dos resultados obtidos no 
inventário fonemático, descrevendo as realizações de cada fonema e marcando qual é a 
representação em cada anotador; (g) elaboração de uma transcrição fonemática de cada lexema 
do léxico geral organizado inicialmente, assim, é possível obter conclusões sobre aspectos da 
fonologia da língua, como também, distribuição e freqüência dos fonemas; e (h) na apresentação 
final dos dados estarão integrados o estudo grafemático e a descrição da fonologia da língua. 

Para este exercício de análise, buscando torná-lo mais ilustrativo do que conclusivo, serão 
considerados somente dois registros do Cayapó do Sul: o de Lemos da Silva (1882) e Barbosa 
(1918). Estes dois registros se caracterizam por terem sido anotados por dois falantes de Português 
do Brasil, utilizando a grafia vigente no português do fim do século XIX e início do XX. O primeiro 
foi anotado numa aldeia Cayapó nas proximidades de Santana do Paranaíba e ou outro com 
remanescentes da aldeia da Água Vermelha, localizada no Triângulo Mineiro. (Bolsista Fapesp, 
processo nº 2008/109951) 
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Hierarquia de Pessoa em Avá Guarani: aspectos sintáticos e morfológicos 
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Mestrado em Linguística 

 
O presente trabalho tem por intuito descrever e analisar os aspectos morfológicos e 

sintáticos relacionados à hierarquia de pessoa presente na língua Avá Guarani, a partir do quadro 
teórico da Gramática Gerativa e, em especial, a partir da Morfologia Distribuída (HALLE & 
MARANTZ, 1993; HALLE, 1997 e MARANTZ, 1997). Neste estudo, cujo foco principal de 
investigação serão as sentenças transitivas, mostraremos que o Avá é uma língua que exibe um 
padrão de hierarquia de pessoa 1>2>3 (SILVERSTEIN, 1976; ZWICKY, 1977; DIXON, 1994) que afeta 
tanto a ordem dos constituintes quanto o sistema de concordância da língua, ou seja, a seleção do 
argumento que será marcado nos verbos transitivos está condicionada à pessoa que figura na 
posição de sujeito e de objeto.  

Assim, o sujeito será marcado no predicado verbal, por meio da Série I de prefixos, se este 
for de primeira ou segunda pessoa e o objeto de terceira pessoa (i.e. A = [+1] ou [+2] e O = [+3]); 
ou se o sujeito e o objeto forem duas terceiras pessoas (i.e. A = [+3] e O = [+3]). Por outro lado, o 
objeto é marcado, por meio da Série II de clíticos, se este for de primeira ou segunda pessoa e o 
sujeito for uma terceira pessoa (i.e. O = [+1] ou [+2] e A = [+3]); ou quando o sujeito é de segunda 
pessoa e o objeto de primeira pessoa (i.e. A = [+2] e O = [+1]). Finalmente, quando o sujeito é de 
primeira pessoa e o objeto de segunda (i.e. A = [+1] e O = [+2]), o sujeito e o objeto são marcados 
simultaneamente por meio da Série III, de prefixos portmanteau.  

Além destes condicionamentos morfológicos desencadeados pela hierarquia de pessoa, 
evidenciaremos que esta afeta também a ordem dos constituintes da língua Avá Guarani, desse 
modo, argumentos internos de primeira ou segunda pessoa (i.e. O = [+1] ou [+2]) devem preceder 
o verbo, gerando a ordem OV. Por outro lado, argumentos internos de terceira pessoa (O = [+3]) 
permanecem na posição pós-verbal, na ordem VO. Para comprovarmos esta distinção, realizamos 
testes com advérbios, uma vez que é tradicional na sintaxe gerativa tomar certos advérbios como 
diagnóstico para movimento de outros constituintes (Cf. POLLOCK, 1989) em virtude de se assumir 
que alguns advérbios são adjungidos ao VP, assim, todos os elementos que precedem os advérbios 
estariam fora do VP e todos os elementos que seguem o advérbio estariam dentro do VP. 

Para analisarmos estes dados, lançaremos mão de pressupostos teóricos da Morfologia 
Distribuída (doravante MD), desenvolvimento recente da Gramática Gerativa que busca refletir 
(Cf. EMBICK; HALLE, 2004) sobre a relação entre os processos de formação das palavras e os 
componentes da competência gramatical: a sintaxe, a semântica e a fonologia. Embick; Halle 
(2004) argumentam que, no modelo de gramática adotado nesta proposta, se assume que cada 
palavra é formada por operações sintáticas e que a sintaxe consiste em um conjunto de regras que 
geram estruturas sintáticas que estão sujeitas a outras operações nos níveis de interface PF (forma 
fonética) e LF (forma lógica). Assim, nesta abordagem sintática de morfologia, alguns aspectos da 
formação das palavras são atribuídos a operações sintáticas, como movimentos de núcleos que 
ocorrem na sintaxe propriamente, enquanto outros aspectos são relacionados a operações que 
acontecem no componente pós-sintático, i.e., na Morfologia (Cf. NOYER, 1992).  

Desse modo, discutiremos que a estrutura hierárquica gerada pela sintaxe é interpretada e 
modificada pela Morfologia, na medida em que esta atribui material fonológico aos morfemas 
abstratos por meio da Inserção Vocabular e opera regras morfológicas específicas da língua Avá. 
Com relação à estrutura sintática, argumentaremos a favor da existência de uma projeção 
funcional acima de vP (Cf. JELINEK; CARNIE, 2003) que aloca  objetos de primeira ou segunda 
pessoas. Quer dizer, a partir dos testes que realizamos com os advérbios, percebemos que o 
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advérbio pode ser posicionado entre o objeto pré-verbal e o verbo.  Isto é uma evidência para 
assumirmos que na língua Avá há uma posição argumental pré-verbal que aloca o objeto, assim, a 
mudança na hierarquia (1>2>3) desencadeia movimento do objeto para uma posição externa a vP, 
uma vez que se esta fosse um outro especificador de vP, não encontraríamos um advérbio 
interveniente nesta posição. Dessa maneira, quando A é [+3] e O é [+1] ou [+2], ou quando A é 
[+2] e O é [+1], o objeto não pode ficar in situ, interno ao VP, na posição pós-verbal. Ele deve se 
mover para uma posição externa ao vP, gerando a ordem SOV. 

Conforme mencionamos, esta estrutura composta por traços abstratos é interpretada e 
modificada no componente morfológico, por meio de operações pós-sintáticas e do mecanismo de 
Inserção Vocabular. Discutiremos detalhadamente cada um destes processos, evidenciando os 
Itens Vocabulares que inserem expoentes fonológicos no nódulo de concordância, composto pelos 
traços abstratos de pessoa e Caso. Além disso, daremos principal atenção à análise dos prefixos 
portmanteau, que apresentam feixes de traços de ambos os argumentos interno e externo, o que 
codifica uma situação muito marcada e desencadeia o surgimento de regras de empobrecimento 
(Cf. BONET, 1991; NOYER, 1992; HALLE; MARANTZ, 1993, 1994) específicas da língua Avá. 
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Este trabalho tem por objetivo oferecer uma sistematização das diferentes estratégias para a 
formação de orações imperativas e proibitivas nas línguas Jê sob uma perspectiva funcional-
tipológica. São levadas em considerações não apenas as comparações interlingüísticas, essenciais 
sob essa abordagem, sendo contrastadas as diferentes estratégias utilizadas em outros idiomas 
para marcar orações imperativas e imperativas negativas (ou “proibitivas”, sendo assim chamadas 
na literatura), como também as diferentes combinações atestadas na bibliografia para a formação 
desses tipos de oração e as estratégias para negação presentes nas orações proibitivas. Além 
disso, junto dessas estratégias foram analisados também os diferentes ambientes e 
condicionamentos que podem propiciar cisões nos padrões de alinhamento de uma mesma língua 
(como tempo, aspecto, modo, polaridade e status da oração) e a possível relação dessas cisões 
com os tipos de atos de fala abordados no presente trabalho. Ou seja, o levantamento foi feito 
buscando responder à seguinte pergunta: “Quais são as diferentes formas através das quais as 
línguas Jê codificam as orações imperativas, e de que forma as estratégias encontradas nessas 
línguas se relacionam com o que já foi encontrado na literatura em outras famílias linguísticas?”. 

Foram analisadas ao todo nove línguas da família Jê, encontradas ao longo de todo o 
território nacional e espalhadas desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, sendo num primeiro 
momento da análise agrupadas de acordo com as três regiões nas quais elas são faladas: Apinajé, 
Canela Apanyekra, Mebengokré, Suyá e Panará estão entre os exemplares analisados entre as 
línguas Jê Setentrionais; Xavante e Xerente foram as línguas Jê Centrais pesquisadas; e, por fim, 
Kaingang e Xokleng foram as línguas analisadas dentre as línguas Jê Meridionais. 

Tomando como primeiro exemplo o Canela, que apresenta um comportamento encontrado 
também em outras línguas Setentrionais no que concerne o seu sistema de alinhamento, a língua 
apresenta como padrão geral uma intransitividade cindida na qual o argumento único de verbos 
intransitivos não-ativos (1) é marcado como argumento paciente de orações transitivas (3), e o 
mesmo argumento em verbos intransitivos ativos (2) como argumentos agentes (3): (1) “a-t ɛrtɛt” 
(2-tremer) 'você treme'; (2) “wa ma m  ” (eu DIR você) 'eu saio'; (3) “wa a-pupu” (1 2-ver) 'eu te 
vejo'. Em orações negativas, o argumento único da intransitiva é marcado das duas formas: “ka nɛ 
apu a-j-aʔkukrɛn na” (2 NEG PRG 2-PR-correr.NF NEG). No passado recente (sistema ergativo), o 
'agente' é marcado de forma distinta: “i-m  r” (1-sair.NF) 'eu saí'; “i-tɛ a-pupun” (1-ERG 2-ver.NF) 
'eu vi você'. Já nas orações imperativas, é possível constatar que o argumento único das orações 
intransitivas pode ser apagado, como em “ŋ  r” (dormir) 'durma!', mas não em orações proibitivas, 
como em “a-ɲ  t narɛ” (2-dormir.NF NEG) 'não durma!', apresentando marcação similar ao 
argumento paciente de orações declarativas transitivas. Outra diferença encontrada é a marcação 
exclusiva do objeto em orações imperativas transitivas, exemplificada por orações como “ku-krẽ” 
(3-comer) 'coma (algo)' nas quais ocorre um prefixo, e a marcação de objeto em orações 
proibitivas tal qual “iʔ-krẽn narɛ” (3-comer.NF NEG) 'não coma!' em que ocorre outro prefixo 
pronominal. 

Quanto às diferentes estratégias de negação encontradas numa mesma língua, Xavante 
apresenta uma estratégia de negação nas orações proibitivas diferente da encontrada nas orações 
declarativas negativas. Enquanto as orações declarativas são negadas com o marcador de negação 
“õ” junto do morfema estativo “di”, como na oração “ai’uté ø-wawai õ di’ (criança 3-chorar NEG 
EST) ‘A criança não chorou’ (OLIVEIRA, 2007, p. 174) que é a forma negativa da oração ‘ai’uté ma 
ti-wawa’ (criança 3.PASS 3-chorar) ‘A criança chorou’, as orações proibitivas levam ao final outro 
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marcador de negação, “tõ”. Esse contraste pode ser encontrado em paradigmas como “sapuu’u” 
(furar) ‘Fura!’ e “sapu’u tõ” (furar NEG) ‘Não fure!”. Apesar de estarem aqui apresentadas apenas 
no singular, as estratégias distintas de marcação de negação nas orações declarativas e 
imperativas se mantém também no número dual e plural. 

Foram investigados também os diversos contrastes encontrados nas diferentes orações 
imperativas dentro de uma mesma língua. Kaingang, uma língua que apresenta tanto um 
marcador de imperativo imediato, como o utilizado na oração “gãr fãn ry  !” (milho quebrar IMP) 
‘Colha o milho! (agora)’ (ALMEIDA, 2008, p. 93), quanto um sufixo que adicionado ao verbo 
codifica o imperativo sem a mesma urgência temporal, sendo encontrado em orações como “gar 
fãn-ni ” (milho quebrar ASP) ‘Colhe o milho! (a qualquer hora)’. 

Além das estratégias encontradas acima, as línguas de todas as três regiões apresentaram 
diferentes recursos para codificar comandos e proibições, como a utilização do modo irrealis em 
pelo menos duas das regiões, utilização do tempo futuro e utilização de serializações verbais. 

 Os dados utilizados foram tirados de teses e dissertações sobre as línguas da família, assim 
como da elicitação de dados através de questionários.  

Através desse levantamento é possível perceber que as línguas Jê também apresentam 
cisões em seus sistemas de alinhamento dentre os tipos de atos de fala com distintas forças 
ilocucionárias, como orações imperativas e declarativas; contrastes entre diferentes tipos de 
imperativos dentro de uma mesma língua; e estratégias distintas para formação de orações 
imperativas e proibitivas. 
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Neste trabalho tenho como objetivo apresentar o projeto de pesquisa intitulado 

“Semanticização e sintaticização das construções andar, continuar, ficar, viver + gerúndio na 
história do português paulista. Com a execução deste projeto, pretende-se realizar, à luz da 
relação entre Tradições Discursivas (TD) e da teoria multissistêmica da língua, um estudo sobre 
algumas perífrases que codificam Aspecto na história do português paulista, a saber, as formadas 
pelos verbos andar, continuar, ficar e viver (V1) seguidos de gerúndio (V2). Num segundo 
momento, pretende-se comparar os resultados obtidos com os resultados de estudo sincrônico 
(PB falado do interior paulista) realizado em nível de Iniciação Científica/ 

Sob a perspectiva da teoria multissistêmica, serão enfocados os processos de semanticização 
e sintaticização nos moldes de Castilho (2007, 2009) a fim de investigar quais categorias cognitivas 
estão representadas nos verbos e qual a categoria gramatical de V1. De acordo com Castilho 
(2007, p. 25), “a semanticização é o processo de criação, alteração e categorização dos sentidos. 
Esse processo compreende a semanticização léxica, a semanticização composicional e a 
semanticização pragmática.” Portanto, a semanticização se refere à ativação semântica, ou seja, à 
criação dos significados de que resultam as categorias semânticas. O efeito desse processo mais 
importante para este projeto é o da auxiliarização. A sintaticização é analisada no campo da 
gramaticalização, mais especificamente à criação e às alterações que afetam a estrutura da 
sentença, sua reanálise e seus arranjos sintagmáticos e funcionais (CASTILHO, 2007). Nesse 
campo, então, será focalizada a ativação de propriedades sintáticas responsáveis pelo 
funcionamento dos quatro tipos de V1 quando numa relação de auxiliarização. Ainda, o grau de 
gramaticalidade das construções a partir dos critérios de auxiliaridade propostos por Heine (1993) 
será analisado. 

Sobre a categoria Aspecto, serão levantados os trabalhos mais importantes na literatura 
lingüística em geral, principalmente Comrie (1976) e Bybee (1985) e, mais precisamente, paro o 
PB, Castilho (1968, 2002), Travaglia (1981), Ilari & Basso (2008), entre outros. A princípio, serão 
identificadas, na análise semântico-sintática, as categorias aspectuais atualizadas pelas 
construções a partir da tipologia proposta por Castilho (2002). 

Julga-se relevante essa pesquisa visto que estudos baseados em amostras diacrônicas são 
importantes para a comprovação de hipóteses de gramaticalização levantadas em estudos 
sincrônicos. Além disso, na descrição do PB, prevalecem descrições sincrônicas das noções 
aspectuais expressas sobretudo por verbos. Por se tratar de um estudo histórico, serão 
controlados os dados levando em conta a teoria das tradições discursivas, visto que gêneros não 
documentam a mudança com a mesma velocidade. Por fim, a teoria multissistêmica da língua 
pode explicar com maior especificidade e complexidade os processos e produtos do objeto a ser 
investigado, já que sua concepção de língua não hierarquiza tais processos e produtos, como 
intrínseco na literatura lingüística clássica.  

A execução do presente projeto far-se-á mediante a utilização do corpus mínimo do projeto 
de História do Português Paulista, como descrito a seguir: (1) Linguagem dos jornais paulistas da 
capital e interior, sécs. XIX a XXI – (i) Anúncios, (ii) Cartas de leitores e redatores, (iii) Notícias, (iv) 
Editoriais; (2) Cartas privadas; (3) Cartas administrativas; (4) Língua falada – (i) Projeto NURC, (ii) 
Linguagem popular, (iii) Linguagem culta. Também será utilizado um corpus específico, constituído 
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de amostras de fala do português contemporâneo do interior paulista, proveniente do banco de 
dados IBORUNA (disponível em http://www.iboruna.ibilce.unesp.br). 

Uma análise quantitativa será realizada a partir do levantamento de todas as ocorrências de 
V1 (andar, continuar, ficar e viver) + V2-ndo no corpus, as quais serão submetidas a fatores 
internos a fim de se realizar uma descrição do comportamento das construções e do tipo de 
Aspecto expresso por elas, utilizando o pacote estatístico GOLDVARB como simples instrumento 
de descoberta. Além da descrição do Aspecto expresso pelas construções, julga-se pertinente a 
identificação de parâmetros de análise (fatores) para investigar o contexto lingüístico em que as 
construções ocorrem, os quais auxiliam também no entendimento da classificação aspectual. O 
estudo da semanticização visa a responder a seguinte questão central: que categorias cognitivas 
estão representadas nos quatro verbos? Para responder a essa pergunta será realizada busca em 
dicionários etimológicos a fim de identificar a evolução semântica de cada tipo de V1. Além disso, 
serão analisados os tipos sêmicos de V2. Já no campo da sintaticização espera-se responder: “qual 
a categoria gramatical de V1? Nesse sentido, critérios sintáticos serão empregados a fim de apurar 
as características sintáticas de cada tipo de construção. Importante será o emprego, também, de 
critérios de auxiliaridade, como (i) inseparabilidade na construção; (ii) detematização; (iii) unidade 
semântica; (iv) incidência de circunstante temporal sobre a perífrase; (v) recursividade; (vi) 
irreversibilidade; (vii) impossibilidade de desdobramento da oração para apurar se os quatro tipos 
de V1 podem ser categorizados como auxiliares. É importante ressaltar que os fatores a serem 
considerados serão avaliados e uma discussão teórico-metodológica será realizada para aferir a 
possibilidade de aplicação ao fenômeno estudado, uma vez que pretende-se identificar, ao longo 
da pesquisa, características que podem explicar o fenômeno estudado. 
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Abordagem Multissistêmica das posições dos marcadores de Tema no português paulista 
  

Aluno: Fábio Izaltino Laura 
Orientador: Prof. Dr. Ataliba Teixeira de Castilho 

  Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
O resumo que aqui se apresenta é o início de alguns pensamentos acerca das posições de 

expressões que também são usadas como marcadores de Tema na língua portuguesa. Não se 
trata, portanto, de explicações mais desenvolvidas acerca da temática em questão. A locução 
prepositiva quanto a é vista na literatura como uma expressão que marca constituintes com a 
função pragmática extra-oracional de Tema – ou Construção de Tópico, como preferem alguns 
teóricos – como no exemplo de Laura (2003) “Quanto ao Jorge, ele me parece sempre apressado”. 
De acordo com Dik (1997), um constituinte com função pragmática Tema orienta o ouvinte acerca 
da entidade em relação à qual é relevante enunciar a oração subseqüente. Para esse autor, 
constituintes com esta função estão fora da oração propriamente dita, mantendo com ela uma 
relação puramente pragmática ou sintático-semântico-pragmática, de modo que não se trata, 
portanto, de casos de deslocamento para a periferia esquerda da sentença. Vicente (2002), num 
estudo sobre o português falado no Brasil, e Laura (2003), num estudo diacrônico sobre as 
construções de Tema em português, mostram, sob o ponto de vista da Gramática Funcional de Dik 
(1989, 1997) que a locução quanto a é um dos principais marcadores da função Tema no 
português falado e no escrito, desempenhando essa função a partir do século XIX. Laura (2003) 
chama a atenção também para outros casos de marcadores de Tema, além de quanto a. São os 
casos de no que toca a, no tocante a, a respeito de, a propósito de, em relação a, sobre, entre 
outras. Esses marcadores são definidos por Trigo (2005) como “marcas explícitas de função 
temática a nível da forma (uma determinada estrutura sintáctica, uma dada expressão, uma 
simples partícula, etc.). No entanto, há casos em que essas expressões podem aparecer também 
acompanhando constituintes no final da sentença como em “Na audiência pública sobre o acesso 
a medicamentos, os participantes se dividiram quanto ao direito à propriedade”. Esse exemplo 
seria analisado como Adjunto Adverbial de Assunto na Gramática Tradicional (cf. Koch, 2006). 
Tendo em vista pelo menos esses dois tipos de usos dessas expressões, o objetivo nesta 
apresentação é tecer algumas observações sobre as posições dessas expressões no português de 
São Paulo. Dessa forma, será levado em conta, para a descrição, o corpus mínimo do projeto 
temático História do Português de São Paulo: Guedes e Berlinck (Orgs 2000) sobre anúncios de 
jornal; Barbosa e Lopes (Orgs 2002) sobre cartas de leitores e redatores; Simões e Kewitz (Orgs. 
2006) sobre cartas privadas e administrativas. Do ponto de vista teórico, este trabalho se vale da 
Abordagem Multissistêmica da linguagem (Castilho, 2006, 2007). Para a Abordagem 
Multissistêmica (Castilho, 2006, 2007, 2010), os processos de organização da língua em seu 
dinamismo operam simultaneamente, dinamicamente e multilinearmente e podem ser agrupados 
em quatro processos: lexicalização, discursivização, semanticização e gramaticalização. Esses 
processos dão origem a produtos entendidos como conjuntos de categorias agrupadas 
simultaneamente em quatro sistemas autônomos: o Léxico, o Discurso, a Semântica e a 
Gramática. Para o uso eficaz da língua, de acordo com Castilho (2007), a articulação dos processos 
e produtos se dá por meio de princípios sociocognitivos cujo papel básico é gerenciar e ordenar os 
subsistemas lingüísticos “garantindo sua integração para os propósitos dos usos lingüísticos, para 
a eficácia dos atos de fala” (Castilho, 2007, p. 341). De acordo com os dispositivos, há ativação, 
desativação e reativação de propriedades lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais na criação 
dos enunciados, o que constitui as expressões “postas no ar” pelo falante. Dessa forma, levando-
se em conta, as idéias da Abordagem Multissistêmica, as expressões marcadoras de Tema 
desenvolveriam papéis tanto no sistema discursivo, quanto semântico, quanto gramatical e lexical 
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da língua. Salienta-se que, nesta apresentação, serão levados em conta apenas o sistema 
discursivo e o sistema gramatical para a descrição das expressões marcadoras de Tema no 
português paulista. O ponto de vista multissistêmico vê Discurso tanto como conversação quanto 
como texto, sendo que o processo de Discursivização é o de criação do texto/conversação, ou seja, 
texto e conversação são os produtos da Discursivização. Há, nesse sistema, ativação 
(discursivização), reativação (rediscursivização) e desativação (desdiscursivização). A 
sintaticização, por seu turno, é um dos processos envolvidos no processo de gramaticalização. O 
processo de gramaticalização se refere a alterações da estrutura fonológica das palavras 
(fonologização), alterações na estrutura da palavra, no radical ou afixos (morfologização) e 
alterações na estrutura da sentença, reanálise e arranjos sintagmáticos e funcionais 
(sintaticização). O produto da gramaticalização é a gramática, entendida como um sistema 
constituído pelas estruturas em processo de cristalização que aparecem em três subsubsistemas: 
Fonologia (estruturas fônicas), Morfologia (estrutura da palavra) e Sintaxe (estruturas 
sintagmáticas e funcionais da sentença). Também nesse sistema há ativação 
(gramaticalização/sintaticização), reativação (regramaticalização/ressintatização) e desativação 
(desgramaticalização/dessintaticização). Deve-se lembrar, por fim, que esta apresentação está 
relacionada a meu projeto de doutorado “Discursivização e Sintaticização de quanto a na história 
do português paulista”. 
(Apoio: FAPESP – Processo número 2009/51217-4)  
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A língua é um elemento fundamental da identidade de um povo (Burke 2005). Considerando 

que pode refletir, implicitamente, características, projetos e pretensões sócio-culturais, 
econômicas e identitárias, pretendemos analisar a ordem de constituintes sentenciais no 
português paulista culto em um período emblemático da história do país: os primeiros anos 
republicanos. Nossa proposta focaliza não somente o objeto estritamente linguístico, mas, com o 
intuito de realizar um trabalho interdisciplinar, busca descrever e analisar também o contexto 
sócio-histórico de produção dos textos tomados como fonte.  

O olhar das gramáticas da época sobre a ordem de constituintes em geral descreve a 
posposição do sujeito ao verbo como “inversão” à ordem lógica da sentença (Pereira 1907, Ribeiro 
1914, e outros), sendo assim considerada efeito de estilo e, possivelmente, marca de registro 
linguístico culto. Tendo em vista esses valores, o uso da ordem VS em textos do final do século XIX 
e início do XX pode ser interpretado como um artifício para distanciamento do registro mais 
popular da língua. Vale ressaltar que, no período tomado neste estudo, também conhecido como 
Belle-epóque¸ as relações e posições sociais se constituíam por meio de fortes marcas de distinção 
expressadas nos mais diversos âmbitos, desde a arquitetura e ornamentação das casas, das vestes, 
as associações e agremiações frequentadas, entre inúmeros outros elementos, dos quais 
destacamos a língua. Ainda que consistissem numa representação apenas superficial de uma 
condição ou status, eram significativos na construção das diferenças sócio-culturais da época em 
questão.  

Com relação ao vernáculo, os trabalhos sobre ordem indicam a predominância da sequência 
S(ujeito)-V(erbo) no português brasileiro (PB) atual em contraposição à sequência VS, mais usual 
em séculos anteriores (cf. Berlinck 1989, Duarte 1992, Torres Morais 1993, e outros). Apontam 
ainda que, no passado, o verbo ocorria preferencialmente em segunda posição na sentença 
(Ribeiro 1995, Torres Morais 1993), sendo que a primeira posição podia ser preenchida por 
elementos diversos, de natureza adverbial, argumental, e outros, e a segunda posição alocava o 
verbo. 

Em estudo de 1989, Berlinck (1989) revela a ocorrência de reanálise dos fatores 
condicionantes da variação ao longo dos séculos XVIII a XX. Inicialmente mais funcionais, os 
principais fatores passaram, com o tempo, a ser de natureza mais formal. O cruzamento das 
variantes em programa estatístico mostrou haver menos estabilidade e maior intensidade de 
interferências nos resultados do século XIX. Em consonância com essa verificação, Torres Morais 
(1993) identifica a predominância de realização de sujeito posposto no português arcaico e aponta 
os séculos XVIII e XIX como períodos de transição no que se refere à ordem dos constituintes. 
Nesse momento passa a haver uma maior competição entre as variantes ‘sujeito posposto ao 
verbo’ e ‘sujeito anteposto’, conseqüência da intensificação do uso da ordem SVX. 

É justamente nesse período conturbado na história do fenômeno da ordem no PB que 
situamos nossa pesquisa. Enfocando a posição do sujeito em relação ao verbo, pretendemos 
analisar as diferentes ordens realizadas e levantar os fatores linguísticos relacionados às 
ocorrências encontradas. Nosso estudo baseia-se em corpus de natureza formal constituído a 
partir de atas e cartas escritas na última década do século XIX por professores e diretores da 
Escola Normal da Capital São Paulo (ENC), importante instituição da história da educação paulista 
e primeira Escola Normal da capital da província.  
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A partir do levantamento e análise de diversos aspectos da ENC no período analisado, 
observamos a forte tendência da instituição ao conservadorismo. A despeito disso, verificamos 
que se ensaiaram nesse momento os primeiros passos que levaram a mudanças sociais e ligadas 
ao ensino público, tais como a profissionalização do magistério, a inserção da mulher no mercado 
de trabalho (porém restrita ao ensino primário ou de disciplinas ‘femininas’, como economia 
doméstica), além da criação de um grupo identitário na área da educação, representado pela 
figura do normalista, que passaria a exercer a docência e gestão da ENC.  

Destacamos ainda a importância da relação entre a Escola Normal, a Academia de Direito e o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, instituições que, ao lado do Museu Paulista, 
compunham os alicerces da intelectualidade paulista no que se refere a sua formação e atuação. 
Os paradoxos resultantes da tensão entre o novo e o velho, intrínsecos a essas instituições, 
repercutirão na ENC, que, se constituía sob um discurso modernizante que pregava a renovação 
da sociedade por meio da apologia da instrução, da razão e da ciência, e sofria, ao mesmo tempo, 
a intensa atuação de forças conservadoras. 

Provavelmente, no contexto analisado, o principal elemento de conservação seja a 
dificuldade em se empreender ações que tivessem resultado efetivo no ensino público. Parece-nos 
que, numa atitude radical (nos termos de Candido 1998), a República, sob a fachada de reforma da 
instrução pública, garantiu o acesso à instrução pública de nível secundário especialmente à classe 
média da população (grupo identificado com o regime), e a acomodação das hierarquias sociais, 
econômicas e culturais, por meio da manutenção das estruturas vigentes. Configura-se, portanto, 
um contexto de valores e forças ambivalentes, que provavelmente se refletia também no plano 
linguístico.  Assim, observaremos a inter-relação entre estruturas linguísticas, sociais e culturais, 
buscando analisar de que forma o fenômeno da ordem de constituintes se insere num contexto 
histórico em que conflitam aspectos de ruptura e continuidade.  
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Este projeto tem como objetivo estudar a gramaticalização e a semanticização da partícula 

de negação ren no português arcaico, no português e galego atuais.  
Excetuando os trabalhos de Mattos e Silva (2006, 2008), os demais estudos sobre o 

português arcaico são bastante tímidos, mormente os que tratam das formas de negação que se 
fizeram presentes naquela época (não obstante, aqui podemos citar o estudo de Casagrande 
[1979]). Os estudos recentes destacam que o período chamado de português arcaico teria quatro 
séculos, iniciando-se no século XII e finalizando em meados do XVI, como aqui consideraremos, 
período este que também é denominado galaico-português e que, por causa de fatores histórico-
sociais variados, vai se dividindo em línguas diferentes, a galega e a portuguesa. Analisaremos 
algumas cantigas trovadorescas, observando a negação que ali se faz presente, a saber, (nulha) 
ren, e que é a grande responsável pela gênese deste trabalho.  

De modo semelhante, ao nos atentarmos para o galego atual, encontramos pouquíssima 
bibliografia sobre o assunto, com destaque para Monteagudo (2008), que tem um único capítulo 
sobre o tema.  Foi com o intuito de preencher essas lacunas que nasceu, pois, este trabalho. 

Algumas questões foram levantadas, durante nossas pesquisas, e eis que tentaremos 
respondê-las. São elas: a) para onde foi ren, herdada do latim res e que teve seu significado 
mudado de coisa para nada, não subsistindo no português atual – usaremos, para tanto, a 
etimologia de res, bem com sua morfologia; b) haveria um espraiamento dessa negação para 
outras formas de negação no português atual; assim coisa nenhuma ou coisa alguma seriam uma 
continuidade de nulha ren; c) temos res na língua galega, mas por que não temos res na língua 
portuguesa se, em um dado momento, estudado aqui, elas se fizeram uma; d) quais mudanças, 
quais preferências linguísticas são responsáveis pela escolha de nada em detrimento de ren no 
português e e) por que essa partícula subsistiu no galego atual e em qual modalidade da língua 
galega? 

Ora, sabemos que ren, significando nada, provém da expressão latina (nulla) res nata, tendo 
como significado primeiro coisa nenhuma (CUNHA, 2007) e figurando em cantigas do período do 
português arcaico como nulha ren. Já ao passar para o português, acaba perdendo sua primeira 
partícula (a saber, uma partícula negativa), por não se fazer mais necessária, uma vez que as 
demais palavras adquiriram polaridade negativa, devido a alta frequência de co-ocorrência (LIMA-
HERNANDES, 2008). Tal fato permite que nulha ren apresente significado de nada, ou até mesmo 
ren, sozinho, apareça com valor negativo. Utilizando-nos do estudo de Lima-Hernandes e outros 
estudos acerca da polaridade negativa [Ilari (1984), Negri (2006)], procuraremos atestar as 
afirmações supracitadas, bem como lançar um breve olhar sobre os tipos de negações existentes 
– aqui pensando em negação como é apresentada por UPPENDAHL (1979): fenômeno lingüístico 
[que] significa ausência, falta duma qualidade ou coisa ou também a discordância entre fatos 
verídicos e fatos apenas imaginados, nem incluídos numa realidade fantástica como nos contos de 
fada. 

Já para analisarmos os processos de gramaticalização e semanticização ocorridos com ren, 
faremos uso de Castilho (2002, 2006), com sua Teoria Multissistêmica da Língua. Essa teoria é 
pensada como constituída por quatro processos constitutivos de criação linguística: a lexicalização, 
a semanticização, a discursivização e a gramaticalização, que passam a ser reconhecidas como 
processos de criatividade linguística, orientados pelos seguintes princípios: (i) ativação, ou 
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princípio de projeção pragmática; (ii) reativação, ou princípio de correção; (iii) desativação, ou 
princípio do silêncio. Para Castilho, cada um desses sistemas (o léxico, a semântica, o discurso e a 
gramática) dispõe de categorias próprias, traços próprios que são arranjados de acordo com as 
necessidades de cada falante. Situações de interface podem ocorrer, porém não implicam em 
derivação nem em subordinação e é sobre esse esquema que nossa mente deve operar para 
constituir produtos linguísticos, os quais detém propriedades discursivas, semânticas e 
gramaticais, podendo, contudo, uma ser mais proeminente/visível que a outra. Os subsistemas 
não aparecem, nessa teoria, hierarquizados, mas há entre eles uma articulação, garantida por um 
dispositivo sociocognitivo. O autor postula ainda que esses subsistemas são independentes uns de 
outros, caracterizando-se como um feixe de categorias próprias. Cada expressão linguística 
exemplifica simultaneamente todas essas categorias, por vezes, com maior ou menor visibilidade. 
A língua, por sua vez, é vista como um multissistema complexo e multifacetado, passível de ser 
compreendido somente como um conjunto de propriedades linguísticas. Castilho adota, também, 
a ideia de léxico mental, muito utilizada na psicolinguística, uma vez que vê o léxico como um 
conjunto de traços semântico-cognitivos e como governado por um dispositivo sociolinguístico de 
caráter pré-verbal, por intermédio do qual o falante ativa, reativa e desativa as propriedades 
lexicais, dando origem às categorias discursivas, semânticas e gramaticais (MÓDOLO, 2004, p.97). 
Cabe-nos ressalvar aqui que esses princípios operam ao mesmo tempo e não sequencialmente, o 
que torna inviável o princípio da unidirecionalidade.  

Partindo dos sistemas semântico e gramatical, pretendemos destacar as propriedades da 
partícula de negação ren no português e no galego.  
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Este trabalho, parte de minha Tese de Doutorado, pretende apresentar aspectos da coesão 
referencial em textos narrativos míticos, tendo como elemento de discussão a questão da anáfora 
indireta e seu modo de funcionamento no processo de construção de textos referentes a 
entidades como o boto, a cobra grande, a matintaperera e o curupira.Tomo como base teórica os 
postulados da Linguística Textual, do Sociognitivismo e da Semântica Cognitiva. No âmbito da 
Linguística Textual, Koch (2006) propõe que a coesão referencial consiste no processo de 
reconstrução de objetos previamente introduzidos no texto, de maneira a ter-se a formação de 
cadeias referenciais, as quais são responsáveis pela progressão do conteúdo informacional 
pretendido pelo produtor da ação verbal que está sendo posta em curso. Desse modo, a 
mencionada autora cita como estratégias de referenciação textual: o uso de pronomes, de 
expressões nominais definidas e de expressões nominais indefinidas. Estas duas últimas 
constituem objeto de investigação do presente estudo, já que atuam como elementos 
materializadores textuais na atividade de referenciação das entidades míticas anteriormente 
citadas, observando-se, nesse processo, procedimentos de recategorização desses mitos. Logo, no 
âmbito da recategorização, a anáfora indireta atua na reconstrução de objetos-de-discurso, 
verificando-se também, nessa atividade, um atrelamento desses objetos a práticas sociais e 
culturais próprias das comunidades de onde as narrativas em estudo foram coletadas. Acrescente-
se que, no processo de referenciação, a entidade ou fenômeno que está sendo recategorizado(a) 
está associado(a) a um determinado tipo de prática social, o que vai muito além de um mero 
procedimento de repredicação ou renomeação de um dado mito, já que tais recategorizações 
estão ligadas ao gerenciamento, mobilidade e instabilidade de conceitos nas interações dos 
diversos sujeitos sociais. Assim, o que se denomina coesão textual nominal estrita, em termos da 
superfície do próprio texto, pode implicar diferentes maneiras de recategorizar certos elementos, 
indo-se muito além de uma simples predicação, pois recategorizar implica estabelecer um outro 
sentido para uma entidade ou fenômeno, de forma a reconstruí-lo ou ressignificá-lo na sua relação 
com as práticas em curso numa determinada sociedade. Segundo Marcuschi (2007), a 
referenciação é “uma ação interativa, construtiva e não representacional, possivelmente 
componencial, que fornece pistas de acesso para elaboração de sentidos’’ (Marcuschi, 2007, 
p.101). Nessa perspectiva, proponho que a coesão referencial não é um processo de “costura” 
entre partes antecedentes e consequentes de um texto, mas, sim, um processo relacional 
construtivo e cognitivo no qual elementos discursivos de cunho interativo podem estar em 
simetria ou contraposição, de modo a resgatar ou indicializar ações sociais situadas de sujeitos 
culturais específicos.Koch (2006) afirma também que a referenciação constitui uma atividade 
discursiva. Assim, por ocasião da interação verbal, o sujeito opera sobre o material linguístico de 
que dispõe, fazendo escolhas significativas para construir ou reconstruir  estados de coisas ou 
eventos, tendo em vista à viabilização de sua proposta de sentido. Por esse ângulo, os objetos-de-
discurso não se confundem com o mundo extralinguístico, mas reelaboram-no na própria 
atividade interacional. Em outros dizeres, a realidade é construída, mantida ou transformada não 
apenas pelo modo como nomeamos as coisas do mundo, mas, sobretudo, pelo modo como, 
sociocognitivamente, operamos com a realidade, interpretando-a e construindo-a através da 
interação com o entorno biossocial e cultural. Em se tratando das anáforas indiretas, a autora in 
cito propõe que estas caracterizam-se  pelo fato de não haver no cotexto um antecedente 
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explícito, mas sim um elemento de  relação, às vezes uma estrutura complexa, que se pode 
nomear de âncora e que é central para a interpretação; noutros termos, “ trata-se de formas 
nominais que se encontram em dependência interpretativa de determinadas expressões da 
estrutura textual em desenvolvimento, o que permite que seus referentes sejam ativados por 
meio de processos cognitivos inferenciais, possibilitando [...] a mobilização de conhecimentos dos 
mais diversos tipos armazenados na memória dos interlocutores’’ (Koch, 2006, p.107). Marcuschi 
(2005) afirma que a anáfora indireta é um caso de referência textual, ou seja, de construção, 
indução ou ativação de referentes no processo textual-discursivo que encampa atenção cognitiva 
conjunta dos interlocutores e processamento local. Uma análise dos aspectos caracterizadores da 
anáfora indireta evidencia o fato de que ela não está na dependência de uma gradiência 
morfossintática nem da necessidade de recuperar diretamente referentes já colocados na cadeia 
textual. Logo, segundo citado o autor, pode-se afirmar que o estudo das AI, além de constituir um 
expediente para rever as relações entre pragmática e cognição e requerer investigações mais 
acuradas sobre a noção de modelos mentais e funcionamento semântico da língua, leva a uma 
produtiva reformulação de noções como língua, categoria, referência, inferência, texto e 
coerência. Nesse âmbito, as anáforas indiretas constituem recursos primordiais no processo de 
(re)construção sociocognitiva e cognitivocultural  de referentes, já que  operam como pistas 
linguísticas de acesso a diversas formas de construção dos sentidos sociais. No caso deste estudo, 
no que se refere a textos narrativos míticos que contêm processos de construção de entidades 
como o boto e o curupira que, ao serem (re)categorizados, instauram relações com os sentidos 
sociais dos lugares nos quais são construídos e interpretados. Para efeito deste trabalho, 
proponho duas narrativas relativas a essas entidades, uma consta do livro Santarém Conta - cuja 
produção fez parte do Programa O Imaginário nas Formas Narrativas Populares da Amazônia 
Paraense e a outra integra um conjunto de histórias orais coletadas, por mim mesmo, no interior 
do Pará; ambas demandaram reformulações quando de sua transposição para o escrito, seu 
perderem, no entanto, as características típicas de suas versões originais faladas; mais 
precisamente no que diz respeito aos fenômenos aqui analisados. Mediante o exposto, analiso 
algumas formas de construção da anáfora indireta, tendo em conta estratégias de referenciação 
utilizadas pelo produtor textual e o modo como tais estratégias reconstroem práticas sociais de 
linguagem peculiares de comunidades do interior da Amazônia. 
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Neste trabalho, temos como objetivo apresentar nosso projeto para dissertação de 

mestrado. Nela, pretendemos fazer uma descrição do Twitter como um gênero textual.  
Antes de mais nada, cabe aqui uma explicação sobre o que é o Twitter. Trata-se de um 

ambiente na Internet, representado por um simpático pássaro azul, em que o usuário coloca 
mensagens (chamadas tweets) – sempre com, no máximo, 140 caracteres – que serão lidas pelas 
pessoas que escolherem segui-lo neste ambiente. O usuário também escolherá quais pessoas quer 
seguir no Twitter. Toda vez que as pessoas que ele decidiu seguir postarem um tweet, ele verá em 
sua página. Caso considere interessante o que leu, pode dar um retweet, que significa replicar 
aquela mensagem para que todos os seus seguidores possam ler. Esse é um dos grandes 
diferenciais do Twitter: a informação tem uma velocidade enorme, quase incontrolável, já que 
cada pessoa tem a liberdade de passar adiante uma mensagem que considere interessante. Um 
dado interessante sobre o Twitter é o fato de ele fazer uma medição dos tópicos mais falados no 
mundo e em diversos países e cidades, o que aparece nos Trending Topics. Outra particularidade 
bastante significativa é ele ser facilmente usado de um celular com acesso a internet. Como cada 
tweet deve necessariamente ser curto, postar informações via celular é muito fácil e rápido, o que 
faz com que as pessoas escrevam a todo momento. No Twitter ainda é possível compartilhar fotos 
e fazer videoconferências. 

Em nossa pesquisa, nosso interesse é, principalmente, os tweets. 
Para analisar o Twitter como um gênero textual, seguimos a visão bakhtiniana de gênero 

como texto situado histórica e socialmente, culturalmente sensível, recorrente, “relativamente 
estável” do ponto de vista estilístico e composicional. Apoiamo-nos também na noção de gêneros 
textuais e digitais apresentada por Marcuschi (2010), segundo a qual “gênero textual é um 
fenômeno social e histórico.” (p. 17). Para o autor, afirmar que os gêneros são históricos é o 
mesmo que admitir que eles surgem em determinados momentos na história da humanidade e os 
gêneros virtuais – aqueles gêneros textuais surgidos na Internet – são recentes, sendo fácil, 
portanto, reconstruir sua história, o que faremos em nosso trabalho. Esses gêneros textuais 
emergentes da mídia virtual nos fornecem, portanto, um campo rico para análises, mas que ainda 
é pouco explorado. Outros três aspectos, segundo Marcuschi (2010) tornam relevante a análise 
desses gêneros: seu grande desenvolvimento e uso cada vez mais generalizado; suas 
peculiaridades formais e funcionais; e a possibilidade que oferecem de se rever conceitos 
tradicionais, permitindo repensar nossa relação com a oralidade e escrita. 

Marcuschi (2010) ainda nos fornece uma tabela de comparação entre doze gêneros do 
ambiente virtual sobre a qual pretendemos nos debruçar. Para nós, o Twitter seria o décimo 
terceiro gênero digital. 

Nossa questão é: o que diferencia o Twitter dos outros gêneros textuais emergentes da 
Internet? Nossa hipótese é que o Twitter é um gênero totalmente novo, que, embora tenha sido 
pensado inicialmente como um microblog por seus criadores, desvincula-se deste e dos outros 
gêneros textuais. É com o objetivo de provar isso que faremos nossa análise e descrição do 
gênero. 

Para tanto, selecionamos alguns grupos dentro do Twitter para serem analisados: jornalistas, 
pessoas famosas, “celebridades” do Twitter e pessoas comuns. Para cada grupo, escolhemos três 
figuras representativas. Em jornalistas, William Bonner, Marcelo Tas e Rosana Hermann. Em 
famosos, Marco Luque, Rafinha Bastos e Danilo Gentilli. Em “celebridades” do Twitter, João 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 19 

 

144 
 

Pismel, Victor Carbono e Neo Alves. Cabe aqui uma explicação acerca dessas “celebridades”. São 
pessoas que se tornaram famosas dentro e por causa do Twitter: os três meninos escolhidos são 
adolescentes que possuem milhares de seguidores. Por quê? Esse é um dos mistérios que 
tentaremos descobrir. E, por último, em pessoas comuns: Flávia Orci, Fabrício Carpinejar e Thaís 
de Jesus. Dentre as pessoas comuns, foram escolhidas apenas aquelas que tinham algo a dizer, ou 
seja, procuravam comunicar algo relevante aos seus seguidores. Os tweets – comentários 
colocados no Twitter – das pessoas selecionadas foram acompanhados e coletados durante todo o 
mês de setembro de 2010. Mês este que, por ser imediatamente anterior às eleições, julgamos 
que traria comentários relevantes para análise. Faz-se importante deixar claro aqui que nos 
abstemos de analisar os Twitters de empresas ou instituições, pois estes têm função apenas 
propagandística. Pela mesma razão, decidimos também não acompanhar os tweets de nenhum 
político. 

Neste corpus coletado, analisaremos os parâmetros para identificação dos gêneros no meio 
virtual apresentados por Marcuschi (2010). Tal quadro observa a composição (aspectos textuais e 
formais, incluindo as relações entre os participantes e a audiência), o tema (natureza dos 
conteúdos, funções e profundidade) e o estilo (aspectos relativos a linguagem, seus usos e 
usuários). Em nosso trabalho, primeiramente analisaremos os aspectos apresentados por 
Marcuschi (2010) no Twitter de cada pessoa selecionada. Depois, cruzaremos os dados dentro de 
cada grupo, para verificarmos quais são as semelhanças e diferenças em cada um. Por fim, 
cruzaremos os dados entre os quatro grupos criados. Posteriormente, acrescentaremos esses 
dados à tabela criada por Marcuschi (2010) para comparar as características do Twitter às dos 
outros gêneros digitais. Iremos nos ater bastante ao item estilo, pois consideramos importante 
analisar a fundo as funções do Twitter e a linguagem nele utilizada. Temos a hipótese de que o 
Twitter apresenta uma função diferente para cada grupo de usuários e também de que a 
linguagem utilizada foge completamente àquela muito próxima do oral e cheia de hibridismos - 
citada por diversos autores como sendo comum e uma das características mais peculiares da 
escrita na Internet. Esse último conceito é bastante cristalizado e acreditamos que o Twitter o 
derrubou, sendo esta mais uma razão – dentre algumas outras – para poder ser considerado uma 
revolução. 
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O presente trabalho dedica-se ao estudo do rap, um gênero poético oral atual e corrente na 
sociedade brasileira, numa abordagem que prioriza o seu funcionamento em performance. Se 
falar de cultura oral denota habitualmente a idéia de formas primitivas e rudimentares de arte, 
bem como de técnicas artísticas, ao falarmos de oralidade em relação ao rap, precisamos repensá-
la em uma nova dimensão, pois, seus traços orais não devem ser compreendidos como 
fundadores de sua lógica, nem separados de seus aspectos tecnológicos. De acordo com Rose 
(1994), o rap é fundamentalmente letrado e profundamente tecnológico.  

A cultura hip hop inverte a relação que normalmente se estabelece de subordinação da 
oralidade à escrita, predominante nas práticas letradas. Com efeito, podemos dizer que uma das 
características do rap brasileiro é o fato de este proceder a uma retórica, produzida por meio da 
escrita, caracterizada por modos de formulação sintática e por procedimentos de organização 
textual que estão intimamente ligados à oralidade. A escrita deixa de possuir o valor de referência 
absoluta e de modelo regulador exclusivo do pensamento e do discurso poético para se tornar 
uma ferramenta entre muitas disponíveis no processo de criação, transmissão e performance de 
um poema (cf. BÉTHUNE, 1999). Assim, embora Mano Brown escreva as letras de seus raps, ele 
nunca perde de vista o fato de que elas serão interpretadas em shows e transmitidas por CDs na 
forma de canções, ou seja, que seu verdadeiro modo de existência é o oral, em sua performance 
realizada de forma temporal e sequencial através da ativação simultânea da música, do texto e do 
canto. 

O rap traz em comum com outras poesias orais a sua natureza performática, que prescinde 
da co-ocorrência de multisemioses e, fundamentalmente, da voz. Assim, o estudo deste artefato 
híbrido, como é toda canção popular, tem nos desafiado a encontrar ferramentas adequadas para 
sua análise. As principais correntes lingüísticas e literárias priorizaram o estudo do aspecto verbal 
das canções, centrando-se nas análises de transcrições, tratando a poesia oral como poesia 
escrita. Em seu livro mais recente, Alex Pate (2010) adota este enfoque, buscando “liberar a poesia 
do rap de expectativas estereotipadas acerca de seu funcionamento como canção”. A fim de 
analisar os modos de expressão poética inerentes ao rap, o autor acredita ser necessário isolar a 
letra do rap de seus aspectos performáticos, inclusive da voz do MC, isto porque, em sua visão, é a 
letra que define o gênero rap e seu modo de existência.  

Nós, ao contrário, acreditamos, assim como Finnegan (1977, 2008) e Zumthor (1983, 2007), 
que as diferentes linguagens envolvidas no momento da performance de um poema oral são de 
importância primordial para a sua apreciação como um modo de expressão estética. A poesia oral 
põe em causa a suposta separação entre os recursos expressivos linguísticos e paralinguísticos. 
Segundo Finnegan (2005), uma das principais características da literatura oral é a sua 
multimodalidade. Ora, não poderia ser diferente, uma vez que esta é também uma das qualidades 
de qualquer texto oral, seja ele formal, informal ou poético. Para Urbano (1997), a expressividade, 
inerente à língua falada, se manifesta não só por meios estritamente lingüísticos como também 
por outros meios de natureza não lingüística.  

A posição dos autores levou-nos a considerar que a poeticidade de um rap existe na 
conjugação de um texto integrado a uma composição musical e, por isso, uma abordagem que 
trabalhasse com o rap considerando-o como texto escrito não nos pareceu adequada para o 
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entendimento das suas possibilidades de realização estética/literária: sua análise e sua crítica 
devem ser empreendidas levando-se em conta a sua dimensão sonora. 

Na obra dos Racionais MC’s, o sample, como ferramenta composicional da obra musical, é 
utilizado de forma a atrair a atenção do ouvinte aos diversos elementos em jogo na canção e ao 
modo como eles interagem na criação de uma mensagem poética. Isto se dá pela intenção 
consciente do compositor, conforme relato de KL Jay, de construir uma sequência sonora que seja 
prazerosa ao ouvinte, para que, assim, ele possa centrar sua escuta nos modos como o rap se 
desenrola progressivamente, som a som, incluindo-se aí a dimensão do canto. A partir, então, do 
prazer estético suscitado pela canção, pela atenção dada à forma sob a qual ela se desenvolve, o 
ouvinte poderá apreender o seu conteúdo e a sua mensagem. 

Segundo KL Jay, o DJ do grupo Racionais MC’s, o recurso da sampleagem confere uma 
expressividade à base musical que vai além da simples imitação ou ilustração sonora da situação 
narrada pelo canto, em que, por exemplo, o MC pronunciaria a palavra “tiro” e sons de disparos 
seriam tocados simultaneamente; os efeitos de sampleagem constroem uma narrativa própria, 
que ocorre simultaneamente à narrativa falada. Os dois se complementam e, em sua opinião, não 
há hierarquia entre elas. A atribuição de maior importância à letra ou à música dependerá da 
audição de cada ouvinte.  

No processo de construção da base musical das canções dos Racionais MC’s, primeiro cria-se 
a base de acompanhamento e, só depois que a voz é colocada, que os recursos de sampleagem 
são inseridos. Como o texto verbal cantado não comporta explicações e contextualizações 
extensas, o DJ esclarece que cabe ao produtor de determinado rap perceber e musicar “a parte da 
história que o MC não conta”. E é por meio da mobilização de recursos tecnológicos, scratches e 
samples, e tipos de discurso como os narrativos e/ou descritivos, que os rappers evocam um 
mundo textual que os ouvintes inferem existir para além do texto (BÉTHUNE,1999). Assim, o texto 
cantado não é simplesmente acompanhado por efeitos sonoros, ao contrário, sons verbais e sons 
não-verbais fundem-se num evento performático literário que não é dividido. Longe de se 
constituírem como aspectos secundários na composição dos raps dos Racionais MC’s, a porção 
musical de um rap desempenha papel central nos modos pelos quais o ouvinte constrói os 
sentidos do poema.  

Não queremos com isso dar a entender que o texto fora relegado a um lugar de segunda 
importância. Ao contrário, não poderíamos compreender “literatura”, oral ou escrita, sem que 
este conceito nos remetesse à arte verbal. O fato é que, cada vez mais, o estudo comparativo das 
práticas literárias ao redor do mundo tem levado estudiosos a compreenderem que outras 
semioses podem co-ocorrer com a palavra, sem que isto afete a percepção de seus produtores e 
receptores de que se trata de uma obra literária.  

Exemplo disso é que, quando perguntado se era poeta, Mano Brown respondeu-me 
assertivamente: “Eu faço rap. E rap é poesia.” Ao longo da pesquisa de campo realizada por mim 
também entre receptores de rap nas periferias paulistanas, pude perceber que estes sujeitos 
envolvidos com a cultura hip hop não consideram haver diferença alguma entre rap e poesia. A 
dimensão sonora e musical do rap não o desqualifica, portanto, como um produto literário. Ao 
contrário, abre as portas para que, aqueles interessados nas diversas formas pelas quais a 
literatura se realiza, possam entender os modos plurais pelos quais ela é produzida e recebida. 
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Cartas obituárias ou “folders fúnebres” são documentos editados por agências funerárias 

das cidades de Ouro Preto e Mariana-MG para informar o óbito e as missas em prol da memória 
da pessoa morta.  São afixados em postes, paredes e muros onde as pessoas passam e são 
informadas sobre o evento. Algumas de suas principais características são: apresentação do nome 
do falecido, seu apelido, sua profissão, seu endereço geográfico, os nomes de todos os familiares 
(inclusive os já falecidos) com respectivos apelidos e profissões.   

A tese em andamento tem como objetivo analisar a presença dos apelidos masculinos e 
femininos e apontar as diferenças entre eles.  O apelido feminino é quase sempre um hipocorístico 
(repetição de sílabas ou diminutivos), o que sugere um tratamento polido para as mulheres.  
Muitas vezes o apelido se faz apenas pela presença do acréscimo da palavra “dona” ou do 
tratamento “sá” diante do nome.  O apelido masculino difere bastante do feminino. 
Normalmente, são formas jocosas ou inferidas de profissão.  Sob outro foco de análise, surge o 
uso do tratamento “senhor” ou diminutivo do nome diante do nome de família.   

Os apelidos também podem informar sob a condição social do indivíduo. Quando não há 
indicação dos mesmos, percebe-se se tratar de pessoa de classe social mais elevada tanto para 
homens quanto para mulheres.   

Algumas profissões vêm diante dos nomes propondo que muitas vezes a pessoa é mais 
conhecida como o profissional do que como indivíduo.  A profissão feminina mais enfatizada no 
pseudônimo é professora enquanto para os nomes masculinos usam-se engenheiro, professor e 
doutor. 

A metodologia utilizada para avaliação do aspecto a ser estudado e apontado nesse resumo 
pode ser descrita como um processo envolvendo coleta das cartas fúnebres nos locais públicos, 
separação por gênero e, dentro dessa separação, uma nova seleção designando nomes apelidados 
e não apelidados.  Para se chegar à conclusão buscada, será necessária a prática de estatística e de 
gráficos.  Uma segunda parte da metodologia pode ser advinda de questionários aplicados a 
moradores das cidades na expectativa de se verificar se eles possuem ou não consciência desse 
fenômeno presente nos documentos em análise.  

Pesquisa na literatura brasileira sugere que a diferença entre apelidos para homens e para 
mulheres pode ter sido originada no período colonial brasileiro, onde as mulheres eram sinhás e 
donas e tinham seus nomes reduzidos ou transformados em diminutivos enquanto os homens 
ganhavam outras formas de apelidação advinda de suas atividades públicas, profissionais e 
políticas.  É assim que Brás Cubas explica, depois de morto, como surgiu o Cubas presente no 
nome de sua família.  Há um estudo completo inserido dentro do romance “A morte e a morte de 
Quincas Berro d´Água”  mostrando como o funcionário público Joaquim se transformou  em 
Quincas, Quincas Berro d´Água e Berrito.  Outro personagem masculino estudado para amparar a 
tese é Augusto Matraga, em “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”.  Ele se transforma em “Nhô 
Augusto” e o autor, de forma clara, mostra como isso se deu.  A mesma literatura traz apelidos 
femininos que demonstram o tratamento doméstico influenciando esses pseudônimos.   

Em se comprovando a hipótese da pesquisa, autora vai propor a institucionalização dos 
panfletos fúnebres como arquivos culturais importantes para resgates genealógicos e estudos de 
topônimos familiares na região abrangida, uma vez que não há arquivos desses anúncios e muito 
já se perdeu em dados históricos  por essa razão .  O arquivo representará um corpus para 
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pesquisas vindouras englobando outros detalhes dos documentos citados no início dessa 
apresentação. 

Na dissertação haverá uma iniciação de um estudo antropológico dos hipocorísticos 
apresentados para a maioria dos nomes femininos e alguns masculinos, na tentativa de provar que 
eles ainda são muito usados no dia-a-dia do povo brasileiro. 

Há um caráter inédito na pesquisa em evolução.  Embora haja estudos sobre apelidos na 
cidade de Cláudio, também nas Minas Gerais, e até uma “apelista”, ou seja, uma lista telefônica só 
com apelidos daquela região bem como um estudo de obituários pelo jornal “New York Times”  
(esse se reduz a uma análise de cartas escritas por  pessoas vivas que deverão ser lidas e editadas 
após a morte dos autores), o trabalho sobre as cartas obituárias de Ouro Preto e Mariana  tem 
como amostra documentos surgidos “post-mortem”, ou seja, sem a participação do indivíduo. Não 
há neles nenhuma preocupação dos familiares em omitir apelidos grosseiros , ou seja, o processo 
é natural e sem qualquer base de preconceito.  Ricos e pobres recebem das funerárias o mesmo 
tratamento, a saber, as cartas são distribuídas por toda a cidade e afixadas nos mesmos lugares. 
Até o presente nível de evolução da pesquisa, foi possível perceber que as pessoas são mais 
conhecidas pelos apelidos do que pelos nomes próprios, mesmo aquelas que pertençam a classes 
sociais mais elevadas.   Caso as cartas circulassem sem os apelidos, provavelmente, as pessoas não 
saberiam de quem se tratava o óbito. 

Por fim, tentar-se-á no ato da defesa promover campanha para manutenção das cartas nas 
referidas cidades uma vez que há um movimento para retirá-las de circulação sob o argumento de 
que poluem visualmente as cidades.  A proposta de manutenção se dará baseado na defesa de 
que elas fazem parte da memória cultural da região composta por uma cidade monumento 
mundial. 
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MESA 21 – NEUROLINGUÍSTICA 
Alterações de linguagem nas epilepsias: um estudo neurolinguístico 

 
Aluna: Danielle Patricia Algave 

Orientadora: Rosana do Carmo Novaes Pinto 
  Instituição: IEL - Unicamp 

Mestrado em Linguística 
 

Pesquisas revelam que alterações de linguagem podem ocorrer em casos de epilepsia, tanto 
durante as crises – neste caso, referidas como “afasias transitórias” - quanto em conseqüência das 
lesões cerebrais provocadas pela evolução da doença, por recorrência das crises. Há casos em que, 
dependendo da evolução da doença, os sintomas se intensificam e torna-se necessária a cirurgia 
para remoção de áreas cerebrais que são, muitas vezes, relevantes para o funcionamento da 
linguagem e de outras funções complexas, como a memória. Dentre as principais alterações 
descritas na literatura sobre as epilepsias, destacamos as dificuldades para encontrar/selecionar 
palavras (WFD – Word Finding Difficulties), também denominadas “dificuldades de acesso lexical”, 
a produção de parafasias lexicais e semânticas, além de outras alterações cognitivas, 
principalmente gnósicas (perceptivas), que se revelam por meio de alucinações (visuais e/ou 
auditivas). As descrições na literatura neuropsicológica, entretanto, são redutoras e, geralmente, 
se limitam a uma listagem de sintomas, desprovidos de qualquer análise que correlacione as 
alterações lingüísticas às demais funções cognitivas alteradas (como atenção, memória e 
processos perceptivos). A possibilidade de se realizar experimentos com eletrodos (para inibição 
ou hiper-ativação de regiões neurais) durante as pré-cirurgias, enquanto o paciente está acordado 
e consciente, tem sido uma fonte de conhecimento para os neurologistas e neuropsicólogos, uma 
vez que podem testar várias habilidades lingüístico-cognitivas e avaliar os riscos quanto ao 
comprometimento de funções complexas (linguagem, memória, função executiva, por exemplo). 
Os resultados obtidos na aplicação de protocolos de avaliação, antes e após o procedimento 
cirúrgico, são comparados para avaliar as possíveis seqüelas. Entretanto, tais avaliações 
restringem-se apenas às funções metalingüísticas. Uma grande ênfase é dada às dificuldades dos 
sujeitos para encontrar/selecionar palavras (anomias) ou à produção de parafasias. Tal interesse 
pode ser explicado pela proliferação de pesquisas que tentam relacionar a organização e o 
funcionamento lexical ao papel do lobo temporal dominante. O estudo desses fenômenos 
lingüístico-cognitivos pode contribuir para a compreensão de aspectos da organização semântico-
lexical e, sobretudo, para esclarecer a respeito do papel dos lobos temporais no funcionamento da 
linguagem. Na área de Neurolingüística, as afasias têm sido um dos temas centrais das pesquisas 
realizadas desde a década de 80. Entretanto, ainda não há estudos que relacionem sua ocorrência 
aos casos de epilepsias. Torna-se necessário discutir, inclusive, se os fenômenos lingüísticos nestas 
patologias são da mesma natureza daqueles que emergem em conseqüência de AVCs, 
traumatismos crânio-encefálicos, tumores etc. e também avaliar se é apropriado atribuir o rótulo 
de afasia (como fazem os estudos tradicionais) às alterações de linguagem decorrentes de 
epilepsias. Embora nosso objetivo central não seja correlacionar as alterações de linguagem nas 
epilepsias com as regiões cerebrais comprometidas (mesmo porque muitas vezes se trata de 
lesões difusas, não focais), nossos dados poderão contribuir com a reflexão acerca do papel das 
áreas afetadas para o funcionamento lingüístico-cognitivo e, sobretudo, para discutir o conceito 
de neuroplasticidade que ocorre, principalmente, quando se trata de crianças, com importantes 
implicações para as condutas terapêuticas.  

Buscamos, neste trabalho que ainda se encontra em fase inicial, apresentar as questões 
teórico-metodológicas que orientam a pesquisa, dentre as quais destacamos uma análise crítica da 
literatura sobre a linguagem nos artigos científicos sobre epilepsias, que se limitam às descrições 
dos sinais (sintomas), desprovidos de análises lingüísticas e elencados por meio da aplicação 
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exclusiva de testes metalingüísticos. Nossa preocupação está em compreender o estatuto das 
alterações de linguagem nas epilepsias, tanto com relação aos aspectos do sistema formal da 
língua (produção de parafasias fonético/fonológicas, dificuldades de selecionar palavras, etc.) 
como alterações pragmáticas e discursivas (em associação com outras alterações cognitivas – 
como memória, atenção, alucinações visuais ou auditivas) que possam acarretar atrasos na 
aquisição de linguagem, dificuldades de aprendizagem e, conseqüentemente, no desenvolvimento 
cognitivo. 

A pesquisa prevê o acompanhamento de casos clínicos infantis, em sessões semanais, video-
gravadas com dados transcritos discursivamente, a fim de descrever e analisar as dificuldades 
linguísticas e cognitivas que servirão de subsídio para nossas reflexões. As análises e reflexões 
serão qualitativas, pautadas pela perspectiva da Neurolinguística Enunciativo-Discursiva e 
orientadas pelas Análise Microgenética, desenvolvida por Vygotsky e retomada por Góes que se 
refere a uma 'forma de construção de dados' a qual exige atenção a detalhes e o recorte de 
episódios interativos, e pelo paradigma indiciário de Ginzburg, que inspirou o conceito de dado-
achado postulado por Coudry. A teoria histórico-cultural de Bakhtin também norteia e 
fundamenta nossa pesquisa de perspectiva enunciativo-discursiva, uma vez que olharemos para as 
alterações de linguagem nas epilepsias buscando compreendê-las com base nas situações 
interacionais dadas em um momento específico. Ademais, a concepção de cérebro que se toma é 
baseada nas teorias de Luria, em que o funcionamento neuropsicológico do cérebro é pressuposto 
como um sistema dinâmico, plástico, produto de evolução sóciohistórica e da experiência social do 
indivíduo, internalizada, sedimentada no cérebro. Em outras palavras, buscaremos avaliar se os 
sinais (sintomas) relatados na literatura são também verificados em situações dialógicas reais ou 
se resultam da metodologia geralmente adotada, centrada na avaliação de aspectos formais da 
linguagem. 
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Este trabalho, respaldado por uma visão sócio-histórica de linguagem e pela perspectiva 
enunciativo-discursiva dos estudos sobre afasia, apresenta algumas reflexões iniciais sobre a 
relevância de estudos sobre oralidade e escrita nas discussões relativas às afasias. Por se tratar da 
fase inicial de pesquisa, apresentamos neste momento alguns aspectos relativos à leitura do 
sujeito dessa pesquisa (AJ), como forma de compreendermos seu papel no processo de 
(re)organização linguística e cognitiva. Ao retomarmos brevemente a história da afasiologia, 
observamos que a linguagem oral, até o século XIX, era reduzida a um ato motor e a escrita era 
vista unicamente como simulacro da fala (cf. SANTANA, 2002). Essas concepções ainda estão 
presentes, contudo, na literatura neurolinguística tradicional, que não apenas dicotomiza a 
relação entre oralidade e escrita, mas parte das características de uma escrita normativa padrão 
para avaliar a linguagem de sujeitos afásicos, geralmente de forma superficial e com a 
conseqüente patologização de fenômenos que caracterizariam processos normais. Em 
contrapartida, a posição da Neurolinguística Discursiva (ND), desenvolvida no IEL/UNICAMP, 
coloca no centro da teoria e prática terapêuticas o sujeito enquanto atuante com e sobre a 
linguagem. Nela, a linguagem não é dada, fixa e pré-pronta, mas um fenômeno sócio-histórico, 
uma atividade humana tomada como lugar de interação e interlocução de sujeitos, 
indeterminada, incompleta e passível de (re)interpretação, em que tanto o sujeito quanto ela 
própria se constituem em um movimento dinâmico (cf. FRANCHI, 1977; COUDRY, 1986/1988, 
GERALDI, 1990). Santana (2002) aponta que temos, atualmente, duas correntes teóricas, nos 
estudos relacionados à afasia, acerca da relação entre oralidade e escrita. A primeira assume que 
leitura e escrita sejam processos diferenciados da oralidade – no sentido de “apartados”, sem 
relação – e a segunda que são partes do mesmo mecanismo linguístico-cognitivo, o que explicaria 
a impossibilidade de existência de distúrbios isolados. A nosso ver, portanto, grande parte das 
descrições neuropsicológicas que afirmam haver comprometimento seletivo – só da oralidade ou 
só da escrita – deriva do método de avaliação, centrado em uma única função da linguagem (a 
metalinguística) e tem como principal objetivo corroborar modelos componenciais (modulares, 
computacionais) de organização linguístico/cognitiva (NOVAES-PINTO, 1999). Segundo Corrêa 
(2006), baseado na teoria de Bakhtin (1929/2003), a dicotomia entre oralidade e escrita tem sido 
vista por alguns (nos estudos de Linguística Aplicada) como um recurso metodológico, em que 
uma dimensão entre posições tidas como prototípicas de um ou de outro geram a idéia de um 
“continuum de gêneros textuais”. Ao se opor a essa posição, o autor faz um retorno à perspectiva 
de Bakhtin para evidenciar a necessidade de não fixarmos e neutralizarmos a característica 
determinante da noção bakhtiniana de gêneros do discurso: sua instabilidade relativa. A discussão 
proposta por Corrêa é interessante para os estudos pelos quais a ND se interessa por nos permitir, 
ao não visar um “produto final” e não sedimentar a instabilidade relativa característica dos 
gêneros, melhor compreender a relação de gêneros em diferentes tipos de materializações (oral 
ou escrita) e, portanto, de recursos linguísticos utilizados nos processos de (re)organização 
linguístico-cognitiva. A noção de relações intergenéricas (Bakhtin, 1929/2003) é retomada pelo 
autor como maneira de constituição de política linguística de ensino de escrita, mas para nós pode 
ser vista como um caminho para melhor compreendermos tanto a relação entre os elementos 
linguísticos mais estáveis em determinado gênero e sua relação com outros gêneros utilizados em 
sua produção, como os processos de (re)organização linguístico-cognitiva de sujeitos com lesões 
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cerebrais.  A produção de escrita e a leitura, nesse caso, passam a ter, nesse sentido, uma função 
de construção intermediária (ABAURRE & COUDRY, 2008), contribuindo para a manifestação do 
intuito discursivo (BAKHTIN, 1929/2003) dos sujeitos afásicos, no sentido de que poderão 
contribuir, inclusive, para a verbalização e para os processos de (re)organização da linguagem e da 
memória. O estudo da materialidade escrita (seja por meio da produção escrita, ou por meio da 
leitura) como forma alternativa de significação de sujeitos afásicos contribui, portanto, para o 
aprofundamento do entendimento da relação entre oralidade e escrita, pois explora as 
características e os limites de interpenetração (intergenérica) de ambas, além de possibilitar o 
aperfeiçoamento da avaliação de linguagem e conseqüentemente o acompanhamento 
terapêutico de sujeitos com alterações de linguagem. Trata-se, portanto, de uma reflexão 
ancorada no estudo de caso do sujeito AJ – do sexo masculino, que tem 73 anos de idade, é 
brasileiro, casado, economista e freqüenta o Grupo III do CCA desde agosto de 2006. As análises 
são orientadas pelo paradigma indiciário de Ginzburg (1953), considerando-se também o conceito 
de gêneros discursivos (cf. BAKHTIN, 1929/2003), dentre os quais terá ênfase o narrativo, tanto do 
tipo auto-biográfico, quanto relatos de fatos ou de casos. Hanke (2003), respaldado pelas teorias 
bakhtinianas, considera o caráter argumentativo que constitui o gênero narrativo, por acreditar 
que ao decidirmos relatar algo (seja sobre si próprio ou sobre outra pessoa e ainda sobre fatos 
ocorridos), temos como intuito agir sobre o outro, convencer, mudar pontos de vista, etc. Nesse 
sentido, conceber o trabalho com narrativas como “método” possibilita, assim, tanto a 
emergência de dados de língua(gem) nas avaliações, quanto a (re)organização dos processos 
linguístico-cognitivos nos acompanhamentos terapêuticos. Embora a pesquisa esteja ainda em 
fase inicial, já é possível apresentarmos análises preliminares de dados relacionados à modalidade 
escrita (leitura) do sujeito AJ, considerando-se também os dados de suas avaliações neurológica e 
neuropsicológica e as análises de sua produção oral, que constituem o estudo de caso realizado 
por Canoas-Andrade (2009) que, entre outros aspectos, demonstrou que os diversos eventos 
neurológicos ocorridos ao longo de quase 10 anos não impediram que AJ se posicionasse 
enquanto sujeito de linguagem, exercendo, apesar das dificuldades, sua subjetividade – efeito do 
trabalho realizado com práticas efetivas de linguagem, em interações dialógicas promovidas nos 
diversos círculos sociais em que participa. 
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O presente trabalho visa refletir sobre a relação entre surdez, linguagem e cognição, tema 

que interessa a educadores, psicólogos, psicopedagogos e pesquisadores das neurociências. 
Embora tenha aumentado o número de trabalhos que se dedicam aos aspectos neurológicos e 
lingüísticos da surdez, estes, geralmente, limitam-se a comprovar o papel de certas áreas do 
córtex cerebral no funcionamento da linguagem, como, por exemplo, a especialização motora da 
área de Broca. Uma discussão importante para a neurolingüística, na qual este trabalho se insere, 
é discutir os efeitos da aquisição tardia de uma língua – mais especificamente da língua de sinais – 
no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos surdos. O diagnóstico tardio da surdez é muito 
freqüente, especialmente quando se trata de famílias ouvintes, que demoram a perceber as 
dificuldades da criança e a procurar ajuda especializada. Após o diagnostico, é comum ainda que 
haja resistência por parte da família não só para aceitar a condição de surdo da criança, mas 
também para aceitar a língua de sinais. Mesmo quando o diagnóstico precoce ocorre, é muito 
comum não haver de imediato uma intervenção especializada adequada que permita ao surdo e à 
sua família a orientação necessária para que adquira uma língua, seja ela oral ou de sinais. Assim, 
o contato tardio com uma língua geralmente se constitui como uma experiência mal-sucedida. 
Rodrigues (1993) afirma que existe um período crítico para a aquisição de linguagem e esta 
depende de estímulos externos, imprescindíveis para sua maturação. Se isso não ocorrer, as 
alterações poderão ser irreversíveis. Para Góes (1996), o que pode prejudicar o desenvolvimento 
do surdo é a ausência de possibilidades para consolidar sua linguagem. Considerando-se a 
impossibilidade de desenvolvimento cognitivo de qualquer ser humano como conseqüência da 
ausência de uma língua (Vygotsky, 1984), questões relacionadas à aquisição tardia merecem 
especial atenção dos estudos neurolingüísticos e neuropsicológicos. Contra uma espécie de 
determinismo biológico, por outro lado, é necessário considerar o fenômeno da plasticidade 
cerebral e o efeito das interações sociais sobre seu funcionamento (influências epigenéticas). 
Portanto, mesmo considerando-se um período crítico para uma aquisição ideal, há também 
possibilidades de reorganização e de aprendizagem, pois o cérebro é dinâmico e flexível (Luria, 
1986). Inspirando-me nas discussões realizadas no âmbito da Neurolingüística de orientação 
enunciativo-discursiva e na teoria vygotskyana, defino como objetivo central deste trabalho 
refletir sobre os efeitos da aquisição tardia de uma língua para o desenvolvimento cognitivo de 
sujeitos surdos. Para tratar deste tema, inicialmente são discutidos aspectos abordados na 
literatura tradicional e que evidenciam uma concepção tanto de cérebro como de linguagem que 
são incompatíveis com nossa abordagem. Além disto, são apresentados os trabalhos e as 
discussões encontradas na literatura sobre particularidades do funcionamento do cérebro dos 
surdos. Em seguida, são apresentadas questões relativas às teorias de aquisição e 
desenvolvimento da linguagem, a nosso ver uma reflexão que se torna imprescindível para se 
tratar da aquisição de língua(gem) pelos surdos – seja a língua de sinais ou não. Discutiremos 
também a chamada “aquisição tardia”, ou “atraso de linguagem” por sujeitos ouvintes, para, 
posteriormente trazermos a discussão para o campo da surdez. Para tanto, discorremos também 
sobre os conceitos de média típica e de período crítico para aquisição da linguagem. Trataremos 
da questão da aquisição tardia pelo surdo, em seguida do papel que assume a língua de sinais 
caseira e discutiremos também a aquisição de uma língua de sinais - mais especificamente a 
LIBRAS. Por fim, sintetizamos as principais questões discutidas no trabalho e buscamos apontar 
para uma relação entre essas e as políticas públicas existentes no Brasil, como a Lei LIBRAS, 
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visando compreender a responsabilidade social dos órgãos públicos (governos e escolas) em 
questões como a do diagnóstico tardio da surdez e aquisição tardia de uma língua. A pesquisa 
iniciou-se com uma revisão bibliográfica no âmbito das neurociências, dos estudos em Aquisição 
de Linguagem e da Educação. Foram realizadas entrevistas com familiares de surdos adultos que 
freqüentam o Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação (CEPRE/UNICAMP) para aprenderem 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). As perguntas objetivaram compreender a história de vida 
desses sujeitos, com relação ao contato com a língua de sinais (antes, durante e depois) e 
versaram sobre a relação dos sujeitos com a família, com a escola e com o aprendizado dos 
conteúdos formais. As respostas foram analisadas e alguns dos dados que emergem destas 
entrevistas são apresentados como parte da reflexão. Embora, desde a primeira infância, os 
surdos estejam inseridos no mundo simbólico da linguagem (constituída pela língua falada pela 
mãe, pelos gestos e sinais usados), que possibilita o desenvolvimento cognitivo, os efeitos da 
aquisição tardia de uma língua (oral ou de sinais) tornam restritas não só as possibilidades 
comunicativas da criança em alguns círculos sociais, mas também as possibilidades de 
aprendizagem de conteúdos (dentre os quais os escolares), veiculados pela língua formal (oral ou 
de sinais), fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Todas essas questões nos levam 
também à reflexão sobre a necessidade de implantação das políticas lingüísticas e políticas 
públicas de educação e saúde (que existem já na forma de leis e de diretrizes, mas que estão 
muito longe ainda das práticas). Esta correlação tem um caráter de denúncia, uma vez que 
responsabiliza os órgãos públicos pela desinformação da população acerca da surdez, pela falta de 
profissionais qualificados para atuar nas escolas e nos serviços de saúde, etc. Os limites cognitivos 
dos surdos parecem estar presumidos e implícitos nas leis que apenas os consideram aptos para 
trabalhos mais operacionais.  
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Do médico ao Psicanalista: Cérebro, mente e linguagem para Freud a partir da obra “Sobre as 
afasias” 

 
Aluna: Lara Medeiros Borges Pereira 

Orientadora: Maria Irma Hadler Coudry 
  Instituição: IEL - Unicamp 

Mestrado em Linguística 
 

Minha investigação visa, através da obra Sobre as Afasias, de Sigmund Freud, não apenas 
retomar as idéias de Freud como neurologista, como também buscar elementos presentes nelas, 
uma de suas principais publicações pré-psicanalíticas, que já indicariam alguns pressupostos de 
sua futura teoria.   

Considerando que o campo das neurociências é composto por diversas disciplinas que 
tentam dar conta dos complexos fenômenos que envolvem o cérebro e seu funcionamento, tais 
como a Neurolinguística, não se pode deixar de enfatizar a importância da psicanálise na 
compreensão de modificações de linguagem presentes nas afasias. Orientado pela abordagem 
teórica e metodológica da Neurolingüística Discursiva (ND), este trabalho apresenta um estudo 
acerca da relevância e vigência da obra supracitada de Sigmund Freud para as atuais pesquisas em 
Neurolinguística no que tange às afasias, bem como questões relacionadas ao conceito de 
representação proposto por ele, sua concepção de aparelho de linguagem e, por fim, um breve 
percurso entre sua formação como neurologista até a concepção da psicanálise.  

Retornando brevemente a uma análise sobre o objeto de estudo da Neurolinguística, é 
válido ressaltar que, entre as diversas temáticas abordadas por esse campo, merece relevância o 
estudo da relação entre o cérebro e a mente e os processos psicológicos básicos e patológicos, 
como por exemplo, aqueles causados por lesões cerebrais, traumatismos crânio-encefálicos ou 
doenças neurodegenerativas e o seu impacto na linguagem. Tendo em vista a complexidade dos 
objetos de investigação deste campo, pode-se afirmar que ele foi recorrendo paulatinamente a 
diversas áreas das ciências humanas no intuito de obter subsídios para o estudo das inter-relações 
entre dados do comportamento manifesto e estados cerebrais, bem como entre dados 
relacionados a estados mentais e sua relação com estados cerebrais. Deste modo, passa a ocorrer 
uma assimilação do léxico e de alguns conceitos da própria psicanálise, teoria que assinala que o 
sujeito não é uno, e sim dividido, já que é dotado de uma mente regida por conflitos entre o 
domínio consciente e o inconsciente. Este fato, bem como a possibilidade de aproximação – 
muitas vezes considerada improvável - entre este campo e o das neurociências, de modo geral, 
apontam, na realidade, para um parentesco ancestral, o qual a clínica, neurológica ou psicológica, 
revelou explicitamente, como se pode observar ao longo da obra de Freud.  

Faz-se necessário recordar que Freud, amplamente reconhecido como o pai da Psicanálise, 
fora também um grande neurologista, sendo que tal formação acadêmica e as experiências 
práticas adquiridas através dela lhe forneceram muitas das bases para o desenvolvimento de sua 
teoria psicanalítica, sobretudo no que concerne aos atos falhos, lapsos, sonhos e chistes. 

A obra de Freud na qual se baseia o presente trabalho consistiu em sua tese de 
doutoramento, concluída em 1891, e é considerada por diversos autores como a primeira de uma 
extensa série de trabalhos teóricos desenvolvidos pelo até então jovem médico, permitindo 
inúmeras possibilidades de articulação com as teorizações a respeito da neurologia e afasiologia 
da época, bem como dos dias atuais.  

É importante, ainda, ressaltar que o contato com as ideias de seu mestre Charcot e a 
experiência adquirida no hospital parisiense Salpêtrière foram de fundamental importância para o 
neurologista, que observou, a partir do estudo das pacientes histéricas, a relevância dos processos 
mentais de representação nesse estado patológico dos sujeitos, bem como no caso das afasias, 
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sendo que a relação entre os processos de representação nas afasias e histerias será abordada em 
um dado momento da dissertação. 

Além de incluir uma série de críticas distintas, em Sobre as Afasias Freud apresenta a 
primeira versão do conceito de aparelho que, a partir de então, passa a ganhar destaque em sua 
obra. Ao reforçar que a fala é uma função, Freud chega à conclusão de que todas as afasias deviam 
ser desordens de associação. Com isso, ele pretende restringir a importância da lesão na produção 
dos sintomas observados na clínica. Para ele, uma lesão não pode eliminar funções distintas, ela 
apenas limita o funcionamento geral do aparelho, já que a unidade do aparelho está sempre 
presente, no seu ponto de vista. Nessa concepção, a disfunção do aparelho deve-se simplesmente 
ao fato de que ele é forçado a operar em um nível funcional diferente, ainda que unificado. O 
território da linguagem define um lugar que o autor assume como uma totalidade, como algo que 
não é divisível em "centros", mas homogêneo e indivisível, distribuído por todo o cérebro. E essa 
área cortical contínua e homogênea é o que lhe faculta conceber um aparelho de linguagem que 
funciona em termos de processos. 

Os episódios de interação entre sujeitos afásicos e não-afásicos a serem narrados na 
dissertação, e que elucidam as fundamentações teóricas lá abordadas, ocorrem semanalmente no 
grupo II do Centro de Convivência de Afásicos (CCA) do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da 
Unicamp, sob coordenação da Profa. Dra. Maria Irma Hadler Coudry e são fundamentais para que 
se observem tanto as dificuldades dos sujeitos afásicos como os processos alternativos de 
significação por eles utilizados. 
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MESA 22 – SEMÂNTICA/PRAGMÁTICA 
A metáfora como recurso cognitivo para as ciências 

 
Aluna: Luciana Pissolato de Oliveira 

Orientadora: Ieda Maria Alves 
  Instituição: Universidade de São Paulo - USP 

Doutorado em Linguística 
 

O presente trabalho objetiva analisar a natureza e as funções desenvolvidas pelas metáforas 
empregadas pelas linguagens de especialidade, tendo como área-objeto a Genética Molecular, em 
duas diferentes situações discursivas: em discurso estritamente científico e na difusão desse 
conhecimento ao público geral - o discurso de divulgação científica -, com o propósito de conhecer 
suas particularidades e sua produtividade em ambos os veículos. 

A Genética Molecular, disciplina de origem bastante recente – meados da década de 40 –, 
vem se mostrando como o ramo mais promissor da Genética no sentido científico-tecnológico. 
Responsável pelo estudo da estrutura, função e evolução do material genético, ela é protagonista 
dos avanços mais importantes e polêmicos na área. 

Para dar conta, porém, dos novos conceitos provenientes de intensas atividades de 
pesquisa, os cientistas utilizam-se fartamente da analogia com conceitos pré-existentes na 
denominação de seus novos referentes - o que não é exclusivo dessa área, posto que tal 
fenômeno também é comum a outras disciplinas científicas em evolução. São exemplos de 
expressões metafóricas da Genética Molecular, oriundas de diversos processos de formação de 
palavras: buraco, casamento, código de barras molecular, dicionário de códon, DNA lixo, gene 
repórter, junção de vizinhos, mapa genético etc.  

Acreditamos que esse apelo às metáforas na denominação de conceitos científicos se 
justifique graças às exigências de uma comunicação especializada coerente e concisa, 
características inerentes a essa figura de linguagem, posto que tal processo denominativo remete 
à própria conceptualização desses fatos técnico-científicos e, portanto, propicia uma maneira 
compacta de expressão de idéias, que não poderiam ser sucintamente desenvolvidas literalmente. 
Desse modo, o emprego figurado mostra-se compatível com a busca do rigor e exatidão que 
caracteriza as terminologias, a despeito da antiga crença contrária. O recurso às metáforas revela-
se, em nosso corpus, ora por meio de associações inéditas – como em código de barras molecular, 
gene de manutenção, gene estampado, percepção de quórum – ora pelo reavivamento de 
metáforas tidas como mortas, ou catacreses - assim consideradas devido a sua recorrência de uso 
nas mais variadas áreas do conhecimento e, portanto, não mais reconhecidas como metáforas 
pelos usuários dessas linguagens de especialidade. É o caso observado em formações que 
empregam os elementos esqueleto, família, pistola, ramo e tronco. Alguns dicionários de língua 
geral já apresentam acepções (ainda que bastante generalistas) sobre a significação metafórica 
básica desses elementos, que, por sua vez, são adotadas por diversas teorias científicas. Contudo, 
cremos que, quando são incorporadas em uma área de especialidade, quase sempre 
acompanhando um elemento determinante (podemos citar como exemplo o termo composto 
sintagmaticamente esqueleto molecular: esqueleto  determinante), 
tornam-se novamente vivas, inéditas e, sobretudo, conceitualmente transparentes, posto que são 
metáforas recorrentes e familiares à grande maioria do público.  

Tomando como ponto de partida esse panorama de uso metafórico extremamente 
produtivo em contexto científico (no corpus, 45% das formações apresentam pelo menos um 
constituinte metafórico em sua composição), nos dedicamos a analisar se essas metáforas se 
transportariam ipsis litteris à divulgação desse conhecimento, posto que se configuram como 
termos já bastante transparentes, ou se haveria, ainda, algum tipo de reformulação denominativa 
para a sua mais adequada difusão.  
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De fato, ainda que as metáforas científicas sejam parcialmente reveladoras da significação 
do conceito que denominam, deparamo-nos, em ambiente de divulgação, com metáforas novas, 
ou melhor dizendo, com remetaforizações dessas metáforas primeiras. É o caso, a título de 
exemplo, de gene-chefe do mal, gene-curinga e gene canguru, que recuperam os termos 
científicos metástase, célula-tronco e gene saltador, respectivamente. 

Percebemos que o uso metafórico revela-se bastante produtivo em ambos os contextos de 
produção discursiva, devido ao seu potencial cognitivo importante tanto no discurso científico – 
na denominação dos conceitos, propriamente - quanto no discurso de divulgação científica – 
também na denominação de conceitos mas, mais notoriamente, na ornamentação desse discurso. 
Nesse último veículo, as metáforas recuperam seu sentido aristotélico na medida em que 
conferem leveza ao texto, além de se caracterizarem como elementos fundamentais na veiculação 
do conhecimento científico, tornando-o mais acessível ao público geral, já que dificilmente leitores 
leigos recorreriam a materiais técnicos para informarem-se sobre esses avanços científicos e 
tecnológicos.  

Além disso, as metáforas presentes na divulgação distinguem-se por serem ocasionais, ou 
seja, não são recorrentes nesse tipo de discurso, mas variam de acordo com o autor, veículo etc. 
Já as metáforas terminológicas evidenciam-se por sua estabilidade. Como são conceitualmente 
consolidadas e facilmente interpretáveis, incorporam-se a uma terminologia científica, sempre 
que coerente e bem aceita pela comunidade de cientistas. 

Outra característica relevante da divulgação científica trata da metaforização temática (do 
francês métaphore filée). O discurso científico, ainda que em sua vertente didática, apresenta 
maior grau de formalidade, é mais neutro e ampara-se nas metáforas exclusivamente na 
denominação dos conceitos apresentados; o discurso de divulgação científica, por sua vez, trata de 
questões genéticas normalmente como uma guerra, ou uma praga, fazendo analogias entre os 
dois domínios, a fim de torná-lo mais sedutor e atraente à leitura. 

Todas essas particularidades revelam a natureza e as funções que desenvolvem as metáforas 
de acordo com seu ambiente de produção e/ou recepção, uma vez que cada gênero textual 
apresenta singularidades na veiculação do conhecimento especializado.  

Enfim, notamos que o termo, elemento-chave da Terminologia, não é apenas funcional na 
designação de conceitos; expressa também a maneira de ver e de pensar de uma dada sociedade, 
em um determinado período. Por isso mesmo, entender a motivação e os vieses cognitivos pelos 
quais são construídas as denominações dos conceitos científicos e, igualmente, dos conceitos 
veiculados pela divulgação desse conhecimento, pode nos dizer muito sobre nossa maneira de 
pensar e atuar linguisticamente, revelando uma identidade linguístico-cognitiva bastante 
importante para o atual momento da Terminologia no Brasil.  

Vale ressaltar que esta pesquisa conta com o suporte teórico da Linguística Cognitiva (Lakoff; 
Johnson, 1980, Lakoff; Turner, 1989, Gibbs, 1994, Silva, 1997, Gibbs; Steen, 1999, Kövecses, 2002), 
da Linguística Textual (Hoffmann, 1998, Ciapuscio, 2003) e da Terminologia (Kocoureck, 1991, 
Gaudin, 1993, Cabré, 1993, 1999, Temmerman, 2001). 
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O indefinido ‘algum’ no PB e a implicatura de ignorância 
 

Aluna: Lidia Lima da Silva 
Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia de Paula Müller 

  Instituição: Universidade de São Paulo - USP 
Doutorado em Linguística 

 
Este artigo constitui um dos aspectos a serem apresentados em um trabalho cujo objetivo é 

propor uma tipologia para os indefinidos no português do Brasil (doravante PB) tendo como 
paradigma teórico a semântica formal. 

A proposta geral do trabalho é descrever e explicar as propriedades semânticas e 
pragmáticas de indefinidos que estão associados a algum tipo de implicatura, distinguindo-se 
daqueles que não geram implicaturas. O presente artigo tem como foco os itens ‘um’ e ‘algum’ no 
português do Brasil (doravante PB) e leva em consideração as seguintes hipóteses: (i) existe uma 
diferença entre ‘um’ e ‘algum’, este está associado a implicatura de ignorância (de identidade ou 
de quantidade) enquanto o primeiro não está (Lima-Silva, 2007); (ii) existe um contorno 
entoacional que força a interpretação de ‘pelo menos um’ dos sintagmas com ‘algum’ e tal 
interpretação parece estar associada à implicatura de ignorância de quantidade. 

‘Um’ e ‘algum’ são diferentes com respeito à força quantificacional. O primeiro pode ser 
interpretado como tendo leitura existencial exemplo (1), ou universal, exemplo (2). Por outro lado, 
‘algum’ pode ser interpretado somente como tendo leitura existencial, sentença (3), e por isso é 
estranha se interpretada como uma propriedade de estudantes. Além disso, ao usar ‘algum’ o 
falante implica ignorância em relação ao referente. Na sentença (5), a presença do nome João é 
estranha, pois ao usar ‘algum aluno’ o falante implica que não sabe quem quer a resposta da 
prova. Pode também gerar implicatura de ignorância de quantidade, exemplo (6). Entretanto, ‘um’ 
é compatível com uma situação em que o falante pode identificar o referente e por isso o exemplo 
(4) não é estranho.  

Essa distinção entre indefinidos associados ao estado de conhecimento do falante tem como 
uma de suas referências iniciais Haspelmath (1997). O autor propôs uma tipologia para os 
pronomes indefinidos. Kratzer & Shimoyama (2002), a partir da tipologia proposta por Haspelmath 
(1997), observaram que em alemão existe um contraste entre ‘ein (um) e irgendein’ (algum), 
assim como ocorre em PB (exemplos 4 e 5). Para as autoras, esse efeito de desconhecimento do 
falante em relação à identidade do referente associado ao item ‘irgendein’ deve-se à interação 
entre modalidade e o fato de ‘irgendein’ ser um item alargador de domínio. Alonso-Ovalle & 
Menéndez Benito (2003) observaram a mesma distinção para ‘un’ (um) e ‘algún’ (algum) no 
espanhol. Estes autores nomearam esse efeito de ignorância como efeito epistêmico. Para Alonso-
Ovalle & Menéndez Benito (2009) esse efeito é uma implicatura que se deve à interação entre 
modalidade e o fato de ‘algún’ (algum) ser um indefindo cujo domínio não pode ser unitário. Esse 
parece ser o caso para o PB. Além disso, Alonso-Ovalle & Menéndez Benito (2009) observaram 
que em espanhol o indefinido ‘algún’ pode estar associado à implicatura de ignorância de 
quantidade (além da implicatura de ignorância de identidade).  

Em PB, quando combinado com nomes contáveis ‘algum’ está associado, em geral, à 
implicatura de ignorância de identidade e quando combinado com nomes não-contáveis, pode 
gerar dois tipos de implicatura: ignorância de quantidade ou de identidade. O último caso 
acontece se o sintagma for interpretado como “tipo de” (por exemplo, na sentença (6), ‘algum 
leite’ pode ser interpretado como se o falante não soubesse a “identidade” do tipo de leite). 
Entretanto, a entonação pode favorecer a interpretação de ignorância de quantidade (mesmo com 
nomes contáveis, cuja interpretação saliente, e às vezes a única possível, é a de ignorância de 
identidade). No exemplo (7), em uma situação em que existe um grupo de meninos e o falante vê 
apenas algumas pistas de que um menino veio, o falante implica que não sabe quem veio à festa. 
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Porém, em uma situação em que Maria e João conversam, se Maria diz que não tinha meninos na 
festa, João pode responder com uma entonação saliente em ‘algum menino’, implicando que, 
diante de tudo que João sabe, pelo menos um menino foi para a festa. Em (8) a entonação 
favorece a implicatura de ignorância em relação à quantidade.  

Como ilustram os exemplos (4) e (5), ‘algum’ é inapropriado em uma situação em que o 
falante pode apontar o referente e a troca do item ‘um’ por ‘algum’ no exemplo (4) é inadequada. 
Porém outro ponto a ser observado é que essa distinção desaparece quando ‘algum’ está em 
interação com quantificadores como ‘todo’, exemplo (9), ou em sentenças condicionais, exemplo 
(10). Nessas sentenças a interpretação de ‘algum exercício’ é de pelo menos um exercício, a 
mesma leitura que teria com ‘um’. Nesses contextos a distinção parece estar neutralizada. 

Este trabalho ainda está em andamento, porém, ao estudar as propriedades semânticas e 
pragmáticas dos itens ‘um’ e ‘algum’, pode contribuir para uma teoria preocupada em descrever e 
formular uma tipologia geral para os indefinidos. 

 
1) Um aluno quer o resultado da prova. 
2) Um aluno (sempre) quer o resultado da prova. 
3) Algum aluno quer o resultado da prova. 
4) Um aluno, o João, quis o resultado da prova. 
5) #Algum aluno, o João, quis o resultado da prova. 
6) Maria tinha algum leite na geladeira. 
7) Algum menino veio para a festa. 
8) ALGUM MENINO veio para a festa. 
9) Todo aluno que fez algum/ um exercício concluiu o curso. 
10) Se João fez algum/ um exercício concluiu o curso. 
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O Sentido de Modernidade na “Marcha Para O Oeste” no Brasil: um breve estudo enunciativo 
 

Aluna: Rosimar Regina Rodrigues de Oliveira 
Orientador: Eduardo Roberto Junqueira Guimarães 

  Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística 

 
Propomos analisar os sentidos de palavras que se refiram, no acontecimento do dizer, ao 

“progresso”, à “modernidade”. Para tanto, as análises serão desenvolvidas considerando os textos 
da história apresentados pela imprensa mato-grossense, mais precisamente em publicações do 
jornal “O Estado de Mato Grosso” e/ou registrados em documentos oficiais, tais como, relatórios e 
regulamentos de diversos órgãos e departamentos do Estado. A escolha do jornal acima referido 
ocorreu por ter sido observado que desde a primeira publicação desse jornal, em 27 de agosto de 
1939, há sempre uma seção dedicada a reportagens referentes ao Estado de Mato Grosso e à 
marcha para o Oeste. Nosso objetivo é observar, nos textos desse jornal, as designações 
(GUIMARÃES, 2002; 2004a; 2006) dos nomes “desenvolvimento”, “progresso”, “moderno” e 
“modernidade” na relação com a “marcha para o Oeste”. A designação é a significação de um 
nome remetida ao real e enquanto uma relação com outros nomes tomada na história. É, 
portanto, algo lingüístico e histórico. As análises serão desenvolvidas a partir de conceitos da 
Semântica da Enunciação, conforme desenvolvida no Brasil por Guimarães. Desse modo, dizer o 
que um nome designa é dizer com que outras palavras ele se relaciona no que Guimarães (2004a) 
chama Domínio Semântico de Determinação (DSD). Para o desenvolvimento das análises, em 
princípio, observaremos como ao falar de “marcha para o Oeste”, “progresso”, “moderno” (e seus 
derivados) isso é ressignificado a partir da consideração da organização enunciativa, no texto 
estudado. Sendo assim, consideramos imprescindíveis dois procedimentos: a reescrituração e a 
articulação, procedimentos fundamentais que constituem a enunciação. A reescrituração é o 
procedimento pelo qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o que já foi dito, fazendo 
interpretar uma forma como diferente de si e atribuindo (predicando) algo ao reescriturado; a 
articulação é um procedimento que considera as relações de proximidade, “de como o 
funcionamento de certas formas afetam outras que elas não redizem” (GUIMARÃES 2004a; 8). 
Dessa forma, interessa-nos o sentido que podemos reconhecer numa palavra posta em 
funcionamento na e pela enunciação enquanto acontecimento de linguagem e não apenas como 
uma definição. É nos textos que estão os enunciados em que as palavras funcionam pela 
enunciação, representando os momentos históricos de uma sociedade. Logo pesquisar as relações 
entre o “progresso”, o “moderno” e a “Marcha para o Oeste” no Brasil, no século XX, é dedicar-se 
a um momento histórico da sociedade brasileira e, especialmente da mato-grossense, presentes 
no funcionamento da língua enquanto acontecimento de linguagem. O que em Guimarães só é 
possível remetendo o enunciado a um sujeito/locutor; considerando na constituição do 
acontecimento a sua temporalidade e ainda o real enquanto materialidade histórica. O 
acontecimento funciona por projetar em si mesmo um futuro e, por outro lado, por ter um 
passado enquanto memorável, que o faz significar, tomando o passado não enquanto lembrança 
(individual), mas enquanto rememoração de enunciações. Desse modo, consideramos que é a 
enunciação que constrói as relações de sentido na língua, e conforme Pêcheux (1995; 160) as 
palavras não significam sempre a mesma coisa, elas mudam de sentido “segundo as posições 
sustentadas por aqueles que as empregam”, ou seja, o sentido da palavra é constituído 
enunciativamente. Como lugar de observação dos sentidos, tomamos a imprensa, que é aqui 
compreendida de acordo com Mariani (1997; 2001) e, da mesma forma, também os documentos 
oficiais. Os textos da imprensa são tomados como parte constitutiva do processo histórico em que 
são selecionados os acontecimentos a serem relembrados futuramente. Não se trata de um 
simples jogo de palavras, “uma vez que ao selecionar está engendrando e fixando sentido para 
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estes acontecimentos, a imprensa acaba por constituir no discurso um modo (possível) de 
recordação do passado” (MARIANI, 1993: 33). É importante ressaltar que a Marcha para o Oeste 
foi uma proposta apresentada por Vargas, por volta de 1939, e, conforme Villas Bôas e Villas Bôas 
(1994), tratava-se de um impulso expansionista liderado pelo próprio governo, com o propósito de 
desbravar o sertão do Brasil Central que se tratava de “um verdadeiro mundo ignorado”. A partir 
das considerações apresentadas, as análises nos permitirão compreender em que medida as 
palavras acima citadas se determinam e são determinadas por outras produzindo sentidos. 
Permitindo compreender de que modo o “Oeste” está predicado, e como a “marcha para o Oeste” 
na relação com o “progresso”, com o “moderno”, produz sentidos. Até o momento foram 
desenvolvidas algumas análises, que nos possibilitam considerar que o desenvolvimento de Mato 
Grosso determina o progresso do país e é determinado por esse progresso. A marcha, até esse 
momento da análise produz para Mato Grosso um sentido de desenvolvimento, enquanto o 
sentido de progresso desigual/parcial está colocado para o Brasil. Talvez porque Mato Grosso, 
pelas relações observadas no texto, não fosse colonizado. Porém, as relações apresentadas no 
texto a partir das palavras desenvolvimento e colonização comprovam a oposição entre litoral e 
sertão apresentada em um dos DSDs (3). Considerando que a designação de uma palavra é sua 
significação na relação com outras palavras, pela história das suas enunciações (GUIMARÃES, 
2007), neste caso, a designação de sertão é o que ele significa enquanto antônimo de litoral. 
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Na atualidade, é inegável a importância da língua inglesa. Ao estudá-la, o aluno tem a 
oportunidade de desenvolver seus conhecimentos linguísticos, à medida que ele pode fazer 
comparações entre sua língua materna e a língua estrangeira. Além disso, nas aulas de inglês, 
temas voltados para a construção de pensamento autônomo e formação cidadã podem ser 
trabalhados, viabilizando o envolvimento do aprendiz “com os processos sociais de criar 
significados por intermédio da utilização de uma língua estrangeira” (PCN-LE, 1998, p. 19). Dessa 
maneira, o aluno pode ser incentivado a desempenhar papel ativo na construção de sentidos que 
permeiam as práticas sociais ao se valer da língua inglesa. Outra vantagem do ensino de uma 
língua estrangeira reside no fato de que é possível ter contato com a cultura de outros povos: 
como resultado dessa interação, o aprendiz pode conhecer melhor sua própria cultura e se 
conhecer melhor (PCN-LE, 1998). 

No tocante à escola pública brasileira, o ensino de língua inglesa tem sido norteado pelo 
foco na compreensão escrita, visto que a maior parte da população recorre a essa habilidade no 
âmbito profissional, acadêmico e de lazer (PCN-LE, 1998). Nessa perspectiva, no estado de São 
Paulo, a Proposta Curricular para Língua Estrangeira Moderna (LEM) – Inglês (2008) deu origem 
aos cadernos de LEM – Inglês, material didático que é direcionado para o ensino fundamental, 
ciclo II e para o ensino médio. Esses cadernos visam a um ensino que focalize a compreensão e 
produção escrita, justificando que é em conjunto com essas habilidades que se pode desenvolver 
nos aprendizes aspectos cognitivos e afetivos, considerados cruciais para se viver na sociedade 
contemporânea (SÃO PAULO, 2008).  

Entretanto, é preciso lembrar que, de acordo com Moita Lopes (2006), os avanços na 
tecnologia têm contribuído para a rápida disseminação da informação, culminando em mudanças 
nas práticas sociais. Assim, os processos de construção de conhecimento devem acompanhar 
essas tendências, a fim de que os alunos estejam preparados para agir na “sociedade do 
conhecimento” (SÃO PAULO, 2008).  

Nesse sentido, é necessário reconhecer que, atualmente, a informação é veiculada tanto por 
textos escritos quanto por textos orais, nos meios midiáticos, gerando novas necessidades de 
aprendizagem. Na medida em que textos orais são cada vez mais frequentes na Internet, a 
necessidade de se ensinar a compreensão oral se torna mais crescente. Conforme Mendelsohn 
(1998), devido aos avanços tecnológicos na comunicação global, a probabilidade de se haver mal-
entendidos tem aumentado, evidenciando a relevância do ensino da compreensão oral. Por essa 
razão, defendemos que, para proporcionar um ensino-aprendizagem de línguas de qualidade na 
escola pública, é fundamental desenvolver também as habilidades orais, em especial, a 
compreensão oral. Por meio dela, é possível que o aluno adquira estratégias metacognitivas 
(VANDERGRIFT, 1997), pois ao ouvir um texto oral, ele deve organizar a informação, monitorar sua 
compreensão e avaliar seu desempenho, exercendo papel ativo e consciente ao longo desse 
processo (FLOWERDEW; MILLER, 2005). Ademais, o trabalho com tais estratégias, em longo prazo, 
pode contribuir para a construção do pensamento autônomo e formação cidadã.   

Além disso, é importante mencionar a função crucial que o material didático exerce no 
processo de ensino-aprendizagem de línguas, pois geralmente é nele que o professor se baseia 
para ministrar o curso (CUNNIGSWORTH, 1984; DIAS, 2009; SCARAMUCCI et al, 2009). Em outras 
palavras, o material didático poderá influenciar o planejamento, os objetivos e as competências a 
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serem trabalhadas. Assim, tanto a abordagem do professor (ALMEIDA FILHO, 1997), quanto o 
material didático poderão afetar o modo como as habilidades escritas e orais serão desenvolvidas, 
de acordo com as concepções de língua/linguagem, ensino e aprendizagem que ambos possuem.  

Portanto, nosso trabalho tem a intenção de contribuir para o ensino-aprendizagem de 
línguas, área de Inglês e material didático e pretende investigar como a compreensão oral está 
representada nos cadernos de LEM – Inglês do estado de São Paulo, e em que medida as 
atividades de compreensão oral contribuem para uma formação cidadã e a construção do 
pensamento autônomo do aprendiz.  

Para responder as questões de pesquisa, adotaremos a investigação baseada em 
documentos como metodologia de pesquisa. De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 
(1999), “considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte 
de informação.” (p.169). Assim, uma vez que nos basearemos nos cadernos de LEM – Inglês do 
Estado de São Paulo, caderno do professor, ensino fundamental, ciclo II, para coletar dados no 
intuito de realizar nossa análise, podemos considerá-los com um documento. Além disso, a fim de 
investigar como a compreensão oral é trabalhada nos cadernos de LEM – Inglês, julgamos que a 
análise documental é a mais indicada, posto que não há a necessidade de se gerar dados novos, 
devido ao fato de documentos oficiais, como os cadernos de LEM – Inglês oferecerem os dados 
dos quais necessitamos para nosso estudo (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008), ou seja, as atividades 
propostas que envolvem a compreensão oral. E, por último, mas não menos importante, a 
pesquisa documental pode contribuir ao oferecer interpretações que apontam ou (des)constroem 
significados presentes nos documentos oficiais.  

De natureza interpretativista, nossa pesquisa se encontra em fase inicial, buscando analisar 
as atividades de compreensão oral nos cadernos de LEM – Inglês do estado de São Paulo, à luz de 
teorias de ensino-aprendizagem, linguagem e psicologia cognitiva. 
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A grande preocupação que move minha pesquisa de mestrado é a questão da recepção das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o ensino de Língua Estrangeira Moderna no estado 
do Paraná (DCEs) pelos professores da rede pública. A presença desses documentos estaduais, que 
têm como objetivo nortear a prática em sala de aula, é recente (a versão final data de 2008) e, 
tanto professores quanto equipe pedagógica ainda parecem estar em fase de adaptação e 
adequação às novas teorias de ensino/aprendizagem propostas. 

Ciente da importância das políticas públicas para a educação e da influência de documentos 
como as DCEs nas instituições públicas paranaenses, o objetivo de minha pesquisa é averiguar a 
opinião dos professores e procurar desvendar a interpretação que eles vêm dando aos 
documentos. 

Acredito que levantar as opiniões de professores, tanto ingressantes quanto mais 
experientes, ajudará a compreender as implicações das atuais políticas sobre a educação pública. 
Apesar de o documento representar um grande avanço na política que rege o ensino de língua 
estrangeira moderna na escola pública, as condições para que se cumpra o que está almejado são 
precárias. Os professores não têm livro didático para a disciplina de língua estrangeira, os 
materiais didáticos em geral são escassos e retrógrados no que diz respeito ao aporte teórico, 
além da formação profissional também apresentar problemas. 

As DCEs adotam a teoria bakhtiniana de gêneros como principal norteadora do trabalho em 
sala de aula. A concepção de linguagem como interação e discurso, e não como mero meio de 
comunicação, o discurso como prática social, e o sujeito como ser sócio-histórico e usuário 
responsável e ativo da linguagem são alguns dos pressupostos teóricos do documento. As DCEs 
são claras sobre a formação dos sujeitos, a formação para a cidadania e para a reflexão 
acompanhada da transformação social. Muitos são os compromissos de um professor de línguas e 
muito se espera dos alunos. Essa pesquisa objetiva verificar como todos esses parâmetros ditados 
pelo documento estadual estão sendo recebidos pelos professores e se eles acreditam que é 
possível dar conta do ensino da língua por meio de diferentes gêneros, abrangendo todas as 
habilidades (leitura, escrita, oralidade e compreensão oral) e formando o aluno para exercer seu 
papel de cidadão engajado na sociedade e sujeito responsável e ativo em diversas esferas sociais. 

Para tanto, utilizarei as técnicas de coleta e análise de dados da metodologia “Q”. Pretendo, 
por meio dessa metodologia, gerar registros qualitativos e quantitativos sobre os pontos de vistas 
e as opiniões dos professores em relação às orientações teórico-metodológicas das DCEs e suas 
respectivas aplicações à realidade da sala de aula de Língua Estrangeira Moderna (LEM). 

A metodologia escolhida prevê primeiramente uma série de entrevistas com professores 
sobre as DCEs, podendo também ser possível, e até desejável para esta etapa, a formação de 
grupos focais para a discussão sobre os fundamentos teórico-metodológicos do documento. As 
entrevistas darão o corpus necessário para a análise e formulação das assertivas que irão compor 
a segunda fase a pesquisa. Após selecionar as afirmações de forma que as mais diversas 
possibilidades de opiniões possam ser contempladas, realizarei a fase chamada de distribuição Q, 
na qual os participantes distribuirão as assertivas em um tabuleiro em forma de pirâmide 
ordenando-as das menos importantes às mais importantes de acordo com sua opinião pessoal. Em 
seguida, as respostas serão submetidas à análise estatística e fatorial que cruzará os sujeitos e 
suas subjetividades expressas por meio da escala de opiniões revelada pela distribuição. 
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Os procedimentos estatísticos utilizados no estudo “Q” são: correlação, análise fatorial e  
cálculo dos escores dos participantes. A correlação agrupa os sujeitos em fatores de acordo com 
as similaridades das respostas, ou seja, segundo os pontos de vista compartilhados. A análise 
fatorial determina os meios estatísticos pelos quais os participantes foram agrupados. A 
correlação é baseada na proximidade encontrada por meio da análise fatorial das variáveis, que 
são os próprios sujeitos, sendo assim, nunca haverá uma correlação perfeita. 

O cálculo de escores é realizado com fins de determinação do grau de significância 
estatística de cada um dos sujeitos dentro de seus respectivos fatores. O programa atribui a cada 
participante “uma carga dentro de cada fator (factor loading) que corresponde, na verdade, ao 
coeficiente de correlação do indivíduo com o arranjo típico do fator (factor array), que na verdade 
é uma resposta típica daquele fator” (CARVALHO, 2008, p. 53). 

Em resumo, a análise fatorial parece dar conta de organizar com precisão a subjetividade 
revelada pelos indivíduos por meio da distribuição das afirmações de acordo com seu grau de 
concordância. Tal organização traz maior clareza para a interpretação dos dados e a descrição 
objetiva de uma situação que antes se encontrava escondida no universo pessoal de cada um dos 
respondentes. 

Em se tratando de investigações sobre opiniões, perfis e crenças de grupos de pessoas, a 
metodologia “Q” tem se mostrado muito eficiente (BROWN, 1980; CARVALHO, 2008; OLIVEIRA, 
2009; SANTOS & SCHOR, 2003). As técnicas utilizadas para coleta de dados são objetivas e forçam 
os participantes a refletirem suas respostas com cuidado, uma vez que seu espaço de distribuição 
é limitado. Portanto, acredito que podemos objetivar e organizar aquilo que é subjetivo por 
natureza. 

É importante, contudo, esclarecer que as técnicas “Q” não têm a pretensão de alcançarem 
resultados de cunho positivista. O fato de procurar minimizar as interferências do pesquisador não 
significa apagar ou negar a subjetividade deste. Enquanto sujeito sócio-histórico, é impossível uma 
interpretação totalmente objetiva e desinteressada por parte daquele que desenvolve o estudo. 
Todos os procedimentos e a abordagem aqui muito brevemente descritos são, nada mais, do que 
uma tentativa de entender uma determinada realidade tal como os próprios sujeitos do estudo a 
veem. Em meu trabalho quero tentar entender de que forma os professores veem e 
compreendem as Diretrizes impostas pelo estado. A metodologia “Q” pode ser um caminho para 
encontrar e sistematizar a subjetividade dos professores a partir de seu próprio discurso. 

Sendo assim, trata-se de uma pesquisa descritiva que mostrará resultados qualitativos e 
quantitativos. Esta investigação pretende revelar os pontos de vista dos professores para dessa forma 
poder compreender melhor as crenças e atitudes que coordenam o seu fazer em sala de aula. 
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Uma nova ordem global e consequentes dinâmicas sociais, econômicas e culturais por ela 

geradas, são citadas e discutidas por diversos teóricos (WARSCHAUER, 1998; PAIVA, 2001; PEREZ 
GOMEZ, 2001; LEVY, 1996). A análise destes autores indica uma sociedade caracterizada por 
produção e distribuição globalizadas de produtos e serviços; ampla aplicação da ciência e 
gerenciamento da informação e tecnologias. As dinâmicas sociais são, portanto, na visão desses 
autores, amplamente determinadas pelo acesso às tecnologias da informação. A presente 
pesquisa destina-se a investigar a atividade de aprendizagem via Teletandem (TELLES &, VASSALO, 
2006; TELLES, 2007) partindo do entendimento de que se trata de um contexto que proporciona 
aos aprendizes não somente o acesso à prática oral de LEs, como também uma forma de 
preparação para esta sociedade amplamente baseada na comunicação intercultural mediada pela 
tecnologia.  A presente pesquisa intitulada “Aprendizagem colaborativa de alemão e português via 
teletandem: um estudo com base na Teoria da Atividade” está vinculada ao projeto institucional 
Teletandem Brasil – Língua Estrangeira para Todos (UNESP-FAPESP) e caracteriza-se como um 
estudo de caso que se propõe a investigar a aprendizagem colaborativa de duas línguas 
estrangeiras (alemão e português) desenvolvida por dois praticantes de teletandem. A 
aprendizagem de línguas via teletandem é mediada pelo computador e envolve o esforço de dois 
interagentes para aprenderem a língua um do outro, utilizando o programa de comunicação 
síncrona chamado SKYPE e seus recursos de áudio e vídeo. Este modelo de aprendizagem possui 
alguns princípios que o definem: a autonomia dos aprendizes que o praticam; bem como a 
reciprocidade de ações para o próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento do parceiro. A 
abordagem histórico-cultural e teoria da atividade (VYGOTSKY, 1934, 1962; ENGESTRÖM  et al, 
1998;  ENGESTRÖM et al,  1999; COLE ET al, 1997; ENGESTRÖM, 2001; entre outros) são as 
principais bases teóricas da presente tese e explicam o desenvolvimento da consciência humana 
por meio da interação de indivíduos com diferentes conhecimentos e habilidades, em sistemas de 
atividade, mediados por artefatos materiais e simbólicos, que se mantêm em constantes 
processos de transformação e reorganização. A aprendizagem de LEs via teletandem constitui-se 
em modalidade pedagógica inovadora cujo aspecto “aprender fazendo” vai exatamente ao 
encontro destes princípios que norteiam este estudo. Ou seja, a modalidade de aprendizagem 
teletandem apóia-se também nas considerações interacionistas, entendendo que o 
desenvolvimento de dois interagentes ocorre justamente na sua atividade colaborativa para 
aprender a língua um do outro. Embora o projeto Teletandem Brasil – Língua Estrangeira para 
Todos (UNESP-FAPESP) já conte com um considerável número de produções científicas voltadas 
para sua descrição e investigação (KANEOYA, 2008; CAVALARI, 2009; GARCIA, 2010; VASSALLO, 
2010, entre outros) faz-se necessário um trabalho que investigue suas características enquanto 
um sistema de atividade, ou seja, as dinâmicas de organização que o definem, bem como a 
maneira através da qual os indivíduos transformam seus conhecimentos nessas interações com 
pares mais experientes. Este trabalho descreve e analisa, portanto, uma parceria de teletandem 
entre um interagente alemão e uma interagente brasileira, que também é autora desta tese. Mais 
especificamente, este estudo investiga a configuração entre os componentes desta atividade e 
suas dinâmicas de organização, gerando assim subsídios que nos permitam compreender as 
potencialidades deste contexto pedagógico inovador para que a aprendizagem ocorra. Para 
desenvolver esta investigação foram elaboradas duas perguntas de pesquisa (a saber: 1- Que 
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sentidos os participantes atribuem para a sua atividade de teletandem?; 2- Quais são as dinâmicas 
de organização desta situação de aprendizagem de alemão e português via Teletandem e como se 
caracterizam enquanto sistema de atividade?). Para responder a estas perguntas de pesquisa, os 
dados a serem analisados serão advindos da parceria entre a pesquisadora desta tese como 
aprendiz da língua alemã e seu parceiro de teletandem em seu empenho para aprender 
português. Os encontros para o referido propósito foram iniciados há cerca de vinte meses e 
aconteceram semanalmente, com a utilização do programa SKYPE. As interações ocorrem ao 
longo de duas horas, sendo uma hora destinada à prática da língua portuguesa e a outra voltada 
para a interação em língua alemã, assim como prevê as diretrizes do projeto Teletandem Brasil. Os 
temas das interações não são definidos previamente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 
natureza colaborativa. Este modalidade de pesquisa é entendida nesta proposta a partir de uma 
visão de linguagem com bases em teorias bakhtinianas e vygotskianas, em que os sentidos seriam 
co-construídos por indivíduos, a partir de práticas sociais e discursivas, historicamente situadas. 
Nesse sentido, as informações derivadas desta pesquisa serão construídas considerando-se o 
momento histórico, social, cultural e político que, certamente, influenciam as condições de 
produção de discurso dos integrantes deste contexto. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 
base etnográfica, cujos dados foram gerados por meio de entrevistas; diários reflexivos; 
autobiografia e registros de interações. A análise dos dados mostrou que dois sistemas de 
atividade com algumas características semelhantes e algumas características distintas foram 
formados e co-existem porque os parceiros compartilham algumas regras de cooperação, mas 
determinam o que e como querem aprender, ou seja, organizam sua aprendizagem de maneira 
independente. Quanto ao princípio da reciprocidade, concretizado em ações relacionadas à 
aprendizagem do parceiro, os praticantes se limitam a contribuir na execução dos métodos e 
estratégias determinadas pelo aprendiz do momento. É válido ressaltar que as parcerias de 
Teletandem fazem parte de contextos singulares e têm, portanto, características bastante 
específicas. Todavia, espera-se que este trabalho possa gerar contribuições relevantes sobre 
processos referentes à descrição da aprendizagem via Teletandem enquanto um sistema de 
atividade, bem como para outros modelos de aprendizagem colaborativa mediados pelo 
computador.   
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O ensino de língua inglesa como língua estrangeira tem, seguindo uma tendência mundial, 

se iniciado cada vez mais cedo nas escolas regulares brasileiras (SCHEIFER, 2008; COSTA, 2009; 
dentre outros). Apesar de seu caráter facultativo, o ensino de língua estrangeira para crianças já 
está consolidado nos institutos de idiomas, bem como na Educação Infantil e no primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental das escolas regulares particulares brasileiras (ROCHA, 2006). Nas escolas da 
rede pública, esse ensino encontra-se ainda em fase de desenvolvimento, dependendo de 
iniciativas municipais, conforme apontado em algumas pesquisas (ROCHA, 2006; MACHADO, 2008; 
dentre outros) e estaduais, como o Programa Escola de Tempo Integral do Estado de São Paulo. 

Essa expansão tem aumentado o interesse de pesquisadores pela área, afirmação que pode 
ser comprovada pelo número crescente de trabalhos publicados nos últimos anos, principalmente 
em Linguística Aplicada (ASSIS-PETERSON & GONÇALVES, 2000/2001; PIRES, 2004; SANTOS, 2005; 
SCHEIFER, 2008; COSTA, 2009; ROCHA, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; só para citar alguns). 

As pesquisas na área de ensino de língua estrangeira para crianças revelam, dentre outras 
coisas, que poucos são os estudos sobre o livro didático de língua inglesa para crianças (RAMOS; 
ROSELLI, 2008) e muito menos ainda sobre avaliação (SCARAMUCCI, COSTA & ROCHA, 2008), 
dados que nos chamaram a atenção, tendo em vista a forte influência que o livro didático exerce 
no processo de ensino-aprendizagem de LE (RICHARDS, 2002; PINTO & PESSOA, 2009; DIAS, 2009; 
dentre outros) e a formação precária do professor de línguas que não está preparado para utilizar 
a avaliação como um instrumento de identificação de falhas e lacunas no processo de ensino-
aprendizagem, conforme assevera Scaramucci (2006). 

De acordo com a autora (SCARAMUCCI, 2000/2001), não há relação entre os objetivos de 
ensino e de avaliação, nem entre a abordagem de ensinar e a de avaliar. A autora afirma que é o 
material didático adotado, que tem seus próprios objetivos e, subjacente, uma abordagem, que 
reflete as visões de linguagem, de ensinar e de aprender de seu autor (SCARAMUCCI, 2000/2001; 
2006) – e que não necessariamente são as mesmas concepções do professor que o adotou – que 
orienta tanto o ensino quanto a avaliação nas aulas de língua inglesa. 

Considerando, ainda, o grande poder que as avaliações exercem na sociedade 
(SCARAMUCCI, 1998/1999; 2000/2001; 2004; 2006; HUGHES, 2003; SHOHAMY, 2004; 
MCNAMARA, 2005; dentre outros) e na vida das pessoas, este trabalho tem como objetivo 
analisar as avaliações propostas por livros didáticos de inglês voltados para alunos do primeiro 
ciclo do Ensino Fundamental, a fim de observar as concepções de lingua(gem) e de ensino-
aprendizagem que as fundamentam, bem como se o construto que as orientam está em 
consonância com os objetivos de ensino e com os conteúdos desenvolvidos pelo material. 

Para tanto, em nossa pesquisa, além de discutirmos algumas das diferentes visões de 
lingua(gem), teorias de aprendizagem e abordagens de ensino de língua estrangeira (FIGUEIREDO, 
1997; WILLIAMS & BURDEN, 1997; MITCHELL & MYLES, 1998; BREWSTER, ELLIS & GIRARD, 2002; 
LIGHTBOWN & SPADA, 2006; somente para citar alguns), apresentarmos o contexto de ensino de 
língua inglesa para crianças no Brasil. Sendo que o construto que orienta a avaliação de 
rendimento, ou seja, a avaliação “conduzida pelo professor em sala de aula como parte do 
processo de ensino/aprendizagem” (SCARAMUCCI, 2000/2001, p. 98),  deve retomar o construto 
teórico que embasou o ensino, a fim de que o processo avaliatório atinja resultados positivos 
(SCARAMUCCI, COSTA & ROCHA, 2008), analisamos os livros didáticos selecionados para o estudo 
para, posteriormente, analisarmos as avaliações por eles propostas. 
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Discorremos, ainda, acerca de aspectos teóricos referentes à avaliação, salientando sua 
importância na formação dos professores (SCARAMUCCI, 2006). Apresentamos os diferentes tipos 
de testes (MCNAMARA, 2000; HUGHES, 2003) e focalizamos nas pesquisas sobre avaliação de 
rendimento (SCARAMUCCI, 2000/2001), efeito retroativo (ALDERSON e WALL, 1992; 
SCARAMUCCI, 2004), avaliações alternativas (HAMAYAN, 1995) e avaliações de crianças 
aprendendo línguas (HUGHES, 2003; IOANNOU-GEORGIOU & PAVLOU, 2003; REA-DICKINS & 
RIXON, 1997; CAMERON, 2001; MCKAY, 2006; SCARAMUCCI, COSTA & ROCHA, 2008), visando 
observar como as características específicas dessa faixa etária influenciam no processo de ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira, bem como na avaliação.  

Ressaltamos que esse estudo, do tipo bibliográfico e documental, de natureza qualitativa e 
de cunho interpretativista, encontra-se em fase de desenvolvimento. Portanto, nesta 
apresentação abordaremos algumas questões referentes ao ensino de língua inglesa para crianças 
no contexto educacional brasileiro que motivaram o desenvolvimento da pesquisa, 
apresentaremos as teorias behaviorista, inatista e sociointeracionista de aprendizagem, bem como 
as abordagens audiolingual e comunicativa de ensino de línguas. Trataremos da importância da 
análise de livros didáticos de língua estrangeira e da avaliação no processo de ensino e 
aprendizagem de língua inglesa para crianças. Por fim, apresentaremos a análise de uma das 
avaliações de rendimento propostas por um livro didático voltado para o ensino de inglês para 
crianças em escolas regulares do Ensino Fundamental I, a fim de ilustrar nosso trabalho. 
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MESA 24 – LÍNGUA ESTRANGEIRA 
A relação entre crenças e estratégias de aprendizagem de escrita no ensino de língua inglesa 
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Universidade Federal de Viçosa  

Mestrado em Letras 
 

A sociedade atual pós-moderna exige um perfil de aprendiz diferenciado daquele de décadas 
atrás, em que o ensino estava centrado na figura do professor. Exige-se uma postura mais 
autônoma, em que o aprendiz se torna agente de seu próprio processo de aprendizagem. É 
possível associar a postura (não) autônoma do aprendiz às suas crenças sobre ensino e 
aprendizagem de línguas e ao uso de estratégias de aprendizagem. Pesquisas mostram que existe 
relação, tanto de causa e efeito, quanto dialética e hermenêutica entre crenças e o uso de 
estratégias de aprendizagem de línguas (YANG, 1992; CONCEIÇÃO, 2004; MOKHTARI, 2007; LOPES, 
2007). Estratégias seriam ferramentas úteis para uma aprendizagem mais autocentrada, na qual o 
aprendiz é o agente de seu próprio processo aprendizagem de LE. Pretendemos, com o presente 
trabalho, pesquisar, no contexto de ensino de língua inglesa para universitários, as crenças de 
alunos matriculados em um curso de extensão em língua inglesa sobre o ensino e aprendizagem 
de escrita em LE. Almeja-se, ainda, compreender como tais crenças se relacionam às estratégias 
de escrita utilizadas pelos alunos. Para tanto, buscamos responder as seguintes perguntas de 
pesquisa: (a) Quais são as crenças de alunos universitários sobre o ensino e aprendizagem de 
escrita em língua estrangeira?; (b) Quais as estratégias de aprendizagem de escrita que eles 
utilizam?; (c) Existe influência das crenças no uso de estratégias ou vice-versa? Se existe, qual a 
natureza dessa relação?; (d) Após um trabalho de conscientização sobre EALs de escrita, haverá 
mudança nas crenças dos informantes sobre o processo de escrita em LE e no uso de estratégias? 
Utilizamos, para a coleta de dados, os seguintes instrumentos: Inventário de Estratégias de 
Aprendizagem de Língua Estrangeira (OXFORD, 1990), questionário de estratégias de escrita 
(PETRÍC e CZARL, 2003), narrativas, entrevistas e grupo focal. O referencial teórico se apóia em 
estudos a respeito de crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas (NESPOR, 1987; PAJARES, 
1992; BARCELOS, 2007) e estratégias de aprendizagem de escrita (MANCHÓN, 2008; MANCHÓN, 
DE LA RIOS, MURPHY, 2008). Entendemos crenças assim como Barcelos (2006), que as define 
como uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo 
e seus fenômenos, que são co-construídas a partir de nossas experiências e resultam de um 
processo interativo de interpretação e (re)significação. Dessa forma, crenças seriam sociais (e ao 
mesmo tempo individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais. O conceito de estratégias de 
aprendizagem de línguas (EALs) utilizados neste trabalho é aquele de Oxford (2002, p.124) que 
afirma que EALs são “ações específicas, comportamentos, passos ou técnicas que os alunos 
utilizam (geralmente intencionalmente) para melhorar o seu progresso no desenvolvimento das 
habilidades em segunda língua. Estas estratégias podem facilitar a internalização, estoque, 
recuperação ou uso da nova língua. Estratégias são ferramentas para o envolvimento autodirigido, 
necessário para o desenvolvimento da habilidade comunicativa”. A definição nos possibilita 
perceber um pouco da natureza das EALs. Podemos dizer que estas são processos mentais 
conscientes que se materializam através de ações direcionadas a melhorar algum aspecto da 
aprendizagem (OXFORD, 2002). 

Nosso trabalho se justifica por três razões. A primeira é que, ao se trabalhar com a 
conscientização sobre o uso de EALs contribui-se para o desenvolvimento de uma aprendizagem 
mais autônoma. Entender o funcionamento das EALs, bem como a importância do trabalho com as 
crenças que possuímos sobre aprender uma língua, pode auxiliar no processo de conscientização 
do aprendiz sobre sua co-participação na aprendizagem de uma língua (LOPES, 2007). Nesse 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 24 

 

179 
 

quesito, observamos que a literatura nacional sobre EALs é carente de estudos. A segunda razão é 
que existem ainda poucos estudos sobre crenças de alunos universitários não alunos de letras 
sobre ensino e aprendizagem de língua estrangeira (ARAGÃO, 2008) e sua relação com o uso de 
estratégias. O terceiro ponto de nossa justificativa é que esse estudo contribuirá, ainda, para o 
trabalho com a função instrumental que a língua assume no contexto acadêmico. Dessa forma, 
esta pesquisa, que visa um trabalho com estratégias metacognitivas para a aprendizagem de 
escrita em língua estrangeira, contribuirá, não somente para a conscientização dos aprendizes de 
línguas sobre a importância da aprendizagem autônoma, como também com um instrumento para 
o trabalho com a habilidade escrita da língua.  Atualmente o trabalho encontra-se em fase de 
análise dos dados coletados. Uma análise parcial nos mostra que os informantes desta pesquisa 
acreditavam que a escrita tinha menor importância, o que influenciava em sua atitude em relação 
a tal habilidade da língua. Após o processo de conscientização do uso de estratégias de 
aprendizagem de escrita, houve uma mudança em relação à receptividade dos informantes em 
relação às atividades de escrita em sala de aula, bem como uma mudança em sua atitude em 
relação à escrita, o que se reflete no uso de estratégias e na melhoria das produções textuais. 
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 Uma das perguntas recorrentes na área da aprendizagem de língua estrangeira (doravante 
LE) e de segunda língua (L2) é sobre a idade ideal para se aprender línguas, questão que já foi 
formulada por Pizzolato (1995) “*...+ afinal, há algum fundamento verdadeiramente científico 
sobre a (im)possibilidade de se aprender uma outra língua na idade madura, ou trata-se apenas de 
um crença social. “ 

Estudos sobre a relação entre idade e aquisição de língua surgiram a partir de descobertas 
de dois neurocirurgiões canadenses, Penfield e Roberts (1959), e mais tarde também pelo 
psicolinguista alemão Lenneberg (1976), os quais defenderam a existência de um período crítico 
para a aprendizagem de língua materna. Esta hipótese ficou conhecida como Critical Period 
Hypothesis (CPH). 

Para esses pesquisadores, a idade ideal para a aquisição de língua ocorre na infância, pois, 
com o advento da puberdade, mudanças biológicas ocorrem no cérebro, dificultando a 
aprendizagem.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases, (LDB) n° 9.394/96 deixou clara a necessidade de uma LE 
no ensino fundamental (idade escolar inicial de 6 anos). Quanto ao ensino médio, a lei estabeleceu 
a obrigatoriedade de uma LE moderna, havendo a possibilidade de uma segunda língua optativa, 
de acordo com as disponibilidades da instituição.  

Não muito diferente, o ensino de inglês também está se popularizando na geração oposta, 
ou seja, na terceira idade. Com relação a esses aprendizes, nos deparamos, muitas vezes, com a 
crença de que eles apresentariam muita dificuldade ao aprender a LE/L2. A razão principal seria a 
de terem ultrapassado o período critico, mas ainda, segundo Meisel (1993), a aquisição de L2  
depois da adolescência, não é mais função da gramática universal, mas é um processo cognitivo, 
de aprendizagem de habilidades.  

No entanto, não existem respostas conclusivas sobre a superioridade de crianças sobre 
aprendizes longevos na aprendizagem de LE/L2, mesmo porque 'aprender uma LE' pode ter 
diferentes significados em diferentes pesquisas. Em algumas, a aprendizagem pode envolver 
categorias gramaticais ou estruturas linguísticas específicas; outras pesquisas podem associar 
aprendizagem à fluência (oral ou escrita) e à complexidade linguística (SKEHAN, 1998) ou, ainda, a 
diferentes práticas discursivas. 

Parece existir pouco consenso sobre a influência exclusiva da idade no sucesso ou fracasso 
da aprendizagem de um indivíduo (criança, adulto ou aprendiz longevo). Além do fator idade e as 
diferenças que ela pode nos impor, há outras variáveis que favorecem ou impedem a 
aprendizagem de uma LE, como o tempo envolvido nessa aprendizagem (KRASHEN 1979; MUÑOZ, 
2006), a metodologia do professor e o material didático utilizado (MACOWSKI, 1993), a motivação 
do aprendiz (KRASHEN, 1982;) a característica do insumo (input) (KRASHEN, 1982;), a atenção 
(GASS, 1988; TOMLIN E VILLA, 1994; SCHMIDT, 1995, 2001), entre outras variáveis. 

Nesta pesquisa, a idade, o insumo e a atenção são fatores que se entrelaçam para 
investigarmos a aprendizagem de LE (inglês). 

O insumo, por exemplo, pode conter certas características que favorecem a aprendizagem. 
Ele pode ser compreensível (KRASHEN, 1982), negociado (LONG, 1996), colaborativo (SWAIN e 
LAPKIN, 2001) ou conter características cognitivas que permitem direcionar a atenção do aprendiz 
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para certos aspectos da LE, como no insumo destacado (input enhacement) (SHARWOOD SMITH, 
1991).    

De forma espontânea ou manipulada, um texto pode trazer características linguísticas 
recorrentes (em nível acústico, articulatório, morfossintático, entre outros), que induzem a 
atenção do aprendiz para o aspecto saliente. A frequência de ocorrência de uma ou mais 
estruturas no insumo textual da LE é uma estratégia implícita de se chamar a atenção do aprendiz 
(em nível de percepção) para o aspecto linguístico que se deseja.  Esta estratégia é conhecida 
como insumo encharcado (input flooding) ou enriquecido (enriched input) da estrutura (REINDERS 
& ELLIS, 2009). O objetivo é promover foco-na-forma (LONG & ROBINSON, 1998), ou seja, 
canalizar a atenção do aprendiz para um aspecto linguístico em contexto de uso comunicativo da 
LE.   

Segundo Reinders e Ellis (2009, p.282), o insumo enriquecido constitui-se em exemplo de 
atenção atraída, o que favorece a percepção da forma linguística (SCHMIDT, 1995, 2001), podendo 
ainda promover a aprendizagem de LE.  

Para Schmidt (1995), independentemente da idade do indivíduo, a aprendizagem requer 
atenção. Para ele, a primeira não existe sem a segunda. O que existe é aprendizagem com maior 
ou menor quantidade de atenção, dependendo da complexidade do aspecto linguístico a ser 
adquirido. 

A atenção, neste estudo, é tratada no nível da percepção (noticing). Percepção, na visão de 
Schmidt (1995, p.29) é o "registro consciente da ocorrência de algum evento. [...] refere-se a 
fenômenos e à aprendizagem de algum item no nível superficial". O autor salienta que “o que o 
aprendiz reconhece/percebe no insumo é o que se torna internalizado (intake) para a 
aprendizagem” Schmidt (1995, p.20) . 

O objetivo desta pesquisa é investigar a percepção de aprendizes de inglês como LE em 
diferentes idades, estudantes de faixas etárias distintas percebem e aprendem igualmente o traço 
linguistico ao qual serão expostos. 

O estudo se justifica pelos resultados ainda polêmicos sobre a relação entre idade e 
aprendizagem na literatura de aquisição de L2/LE, e pela falta de pesquisas sobre a relação entre 
percepção e aprendizagem nas diferentes idades. 

Para investigar a percepção dos aprendizes nas diferentes idades propostas, o insumo 
encharcado (enhanced input) será utilizado, visando atrair a atenção às frases nominais do tipo 
'adjetivo(s) + substantivo', em sua versão simples (ex. bilingual dictionary) e complexa (ex.: 
beautiful Japanese girl). 

Os resultados deste estudo visam contribuir com reflexões sobre a relação entre idade e 
aprendizagem e sobre a relação entre percepção e aprendizagem nas diferentes idades. Da 
mesma forma, poderá trazer subsídios para a discussão sobre a melhor estratégia de 
aprendizagem (implícita ou explícita) de estruturas 'complexas' do inglês como LE para alunos 
brasileiros iniciantes no estudo dessa língua. 
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Apresentam-se neste trabalho os resultados de uma pesquisa de mestrado em fase de 

conclusão que trata especificamente da avaliação da proficiência oral do professor de inglês como 
língua estrangeira (ILE) por meio do TEPOLI (Teste de Proficiência Oral em Língua Inglesa) em 
termos de precisão gramatical e uso da metalinguagem para fins de explicação gramatical. 
Comparam-se dados da produção oral de duas professoras de ILE em sala de aula e no teste oral. 
A primeira fase de análise foi feita com base no desempenho das professoras no teste oral, de 
acordo com as características das faixas de proficiência. Na segunda fase da pesquisa, realizou-se 
um levantamento das ações comunicativas produzidas pelas professoras em sala de aula e a 
comparação dos dados do teste com os dados das aulas. A análise teve foco na metalinguagem 
por ser esta uma característica fundamental do uso da língua para ensino da própria língua e na 
precisão gramatical, um dos aspectos definidores da qualidade da fala do professor, fonte de 
insumo linguístico para os alunos. A partir desses dados, foi possível discutir os níveis atingidos 
pelas professoras no teste com base nos descritores dos dois tipos de faixas de proficiência do 
TEPOLI, ou seja, as faixas para avaliação do uso geral da língua e as faixas para avaliação do uso da 
metalinguagem. O uso dos dois tipos de faixas de proficiência justifica-se pelas características da 
competência linguístico-comunicativa do professor, que está na intersecção entre a competência 
de uso geral da língua e o discurso de sala de aula (CONSOLO, 2007).  

A fundamentação teórica para este estudo baseia-se em três eixos principais: a avaliação de 
proficiência oral, a avaliação da linguagem do professor e o efeito retroativo. São discutidas 
questões a respeito da avaliação no processo de ensino e aprendizagem de línguas, das 
concepções de língua que permeiam os diferentes instrumentos de avaliação. Trata-se, então, 
especificamente da avaliação da proficiência oral do professor de línguas por meio de testes, 
assunto que engloba a noção de proficiência e as competências desse profissional. O arcabouço 
teórico deste trabalho apresenta ainda considerações sobre o construto do teste e do exame de 
proficiência em língua estrangeira, TEPOLI e EPPLE (Exame de Proficiência para Professores de 
Língua Estrangeira), respectivamente, e sobre os possíveis efeitos desses instrumentos para a 
formação do professor de línguas, além da teoria sobre a fala do professor e o uso da 
metalinguagem em sua atuação docente. 

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo-interpretativista, não intervencionista, que 
procura observar a linguagem das professoras-participantes (PPs) tal como ela ocorre 
naturalmente em sala de aula e analisar sua produção oral em um teste de proficiência oral. 
Foram utilizados procedimentos de natureza quantitativa da produção oral das PPs em função do 
estudo da precisão gramatical. As PPs concluíram o curso de Licenciatura em Letras em uma 
universidade pública no ano de 2008 e ambas lecionaram a língua inglesa no ano de 2009. O fato 
de as professoras estarem trabalhando com o ensino do inglês no ano seguinte ao do término da 
graduação possibilitou que este estudo fosse realizado, pois pretende-se mostrar o papel da 
formação oferecida pelo curso de Licenciatura em Letras na qualidade do trabalho desenvolvido 
pelas professoras, no ano imediatamente posterior à conclusão do curso. No entanto, este estudo 
não tem o intuito de oferecer resultados generalizáveis sobre a linguagem utilizada pelas 
professoras ou sobre a formação de professores linguisticamente competentes. 

Em relação aos descritores das faixas de proficiência do TEPOLI, observou-se na análise dos 
dados que apesar de as características da fala metalinguística das professoras estarem de acordo 
com os descritores das faixas de metalinguagem, é possível dizer que a questão da utilização de 
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léxico especializado não está clara, pois os descritores não explicitam o que define o léxico 
especializado para tal contexto e nem o que se caracteriza como informações relevantes ou não 
para os alunos, já que no teste não se tem a participação de alunos reais. Esses são alguns dos 
pontos que se busca melhor definir nas pesquisas no escopo do TEPOLI. Quanto ao aspecto da 
precisão gramatical, o levantamento e a descrição dos desvios cometidos pelas professoras nas 
aulas e no TEPOLI revelam que suas falas no contexto de sala de aula apresentam menor número 
de desvios se comparados aos dados do teste oral, portanto o desempenho oral das professoras 
nas aulas supera o desempenho no teste ao menos no que diz respeito ao uso de estruturas 
formalmente corretas na LI. 

A comparação do uso da metalinguagem no teste e nas aulas revela que o uso da 
metalinguagem é caracterizado pela exposição do item linguístico em questão e a explicação do 
seu funcionamento pela recorrência à terminologia metalinguística tais como referência às classes 
de palavras e aos tempos verbais de acordo com a dimensão explícita da metalinguagem, 
acompanhada de exemplos, característica da dimensão ficcional da metalinguagem (GIL, 1999). 

As diferenças no desempenho dos examinados entre as faixas de proficiência para uso da 
metalinguagem são determinadas em função de três aspectos: 1. a qualidade das estruturas 
linguísticas e a especificidade do léxico utilizado; 2. clareza na fala; 3. conhecimento do conteúdo 
linguístico. No entanto, por ser uma escala holística, não é possível observar detalhadamente o 
que configura, em termos propriamente linguísticos, a fala de um candidato inserido em uma ou 
outra faixa de proficiência do TEPOLI. 

Com os resultados do estudo da produção oral das PPs no TEPOLI e em aulas ministradas por 
elas, é possível interpretar criticamente os descritores das faixas de proficiência do TEPOLI de 
modo a oferecer subsídios para a sua validação como instrumento para avaliação da proficiência 
oral do (futuro) professor de ILE. Além disso, acredita-se que este trabalho contribua para as 
pesquisas do escopo do EPPLE (Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira) e, 
consequentemente para a formação de professores linguisticamente competentes. 
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MESA 25 - TRADUÇÃO 
A tradução como quinta habilidade na aula de LE: uma proposta funcionalista 
 

Autora: Noemi Teles de Melo  
Orientadora: Meta Zipser  

Universidade Federal de Santa Catarina  
Mestrado em Estudos da Tradução 

 
 Esta pesquisa está inserida na interface tradução-ensino de línguas e apresenta uma 

proposta de prática de tradução para o contexto de sala de aula ancorada na Teoria Funcionalista 
de Christiane Nord (1991). Segundo a autora, a tradução tem uma dimensão histórico-cultural e 
reúne três características básicas: (i) a tradução é uma ação, ou seja, uma situação comunicativa 
inserida em um contexto de situação real, autêntico; (ii) todo texto (traduzido ou não), tem uma 
função; (iii) a função do texto só é realizada a partir do momento da recepção do texto pelo seu 
destinatário, o que significa que todo texto é predominantemente prospectivo, voltado ao leitor 
final, na língua de chegada. De acordo com essa perspectiva, a tradução não é vista meramente 
como decodificação linguística, já que não significa a ação de transpor um texto de uma língua 
para outra. Para a autora, o “protagonista” da tradução já não é o texto-fonte, ao contrário, o foco 
está voltado para o texto-meta, ou seja, para a cultura que receberá a tradução. 

Quando se retoma a trajetória da tradução no ensino de língua estrangeira (LE), percebe-se 
que o foco sempre recaiu na fixação da gramática e léxico, com o chamado Método Gramática-
Tradução. Neste tipo de abordagem, a tradução é realizada palavra por palavra, ou seja, o que 
prevalece é a forma e não o conteúdo. Não há dúvida que esta visão desconsidera totalmente a 
dimensão histórico-cultural defendida por Nord (1991), pois, de acordo com a teoria funcionalista, 
o tradutor deverá considerar que fatores culturais são determinantes em qualquer produção 
textual e, portanto, deverá agir como mediador entre as culturas envolvidas no processo 
tradutório e não ser apenas um mero transmissor de códigos linguísticos. 

Com a intenção de tornar didático o processo de tradução, Nord cria uma proposta para 
facilitar ao aprendiz de tradutor o mapeamento do texto-fonte e texto-meta, ou seja, a autora 
formula uma tabela com elementos extratextuais e intratextuais, a partir da qual se podem traçar 
estratégias para a elaboração da tradução. As perguntas que se deve fazer para alcançar os 
elementos externos são: quem produz o texto (emissor), para quê (intenção do emissor), para 
quem (receptor), por qual meio (canal), onde (lugar), quando (tempo) e porquê (razão da 
comunicação). Os fatores internos do texto são identificados com as seguintes perguntas: qual é o 
assunto do texto (tema), informações utilizadas para expor o assunto (conteúdo), o que os leitores 
já sabem e pode ser omitido; o que não sabem e deve ser explicitado (pressuposições), em qual 
sequência são veiculadas as informações (estruturação), há fotografias, gráficos, tabelas, etc. 
(elementos não-verbais), com quais palavras se constrói o sentido (léxico), com que tipo de oração 
(sintaxe) e qual o tom em que tais informações são veiculadas (marcas suprasegmentais).  

De acordo com essa perspectiva, o aluno-tradutor terá uma visão bastante ampla do 
processo tradutório, pois permitirá que ele reflita e coloque em prática questões imprescindíveis 
que envolvem toda e qualquer produção textual.  

Considerando que língua e cultura são indissociáveis, este trabalho tem como objetivo 
principal comprovar que a tradução na aula de LE pode ser vista como uma quinta habilidade, ou 
seja, para construir sentidos no tratamento do texto como também para trabalhar a 
interculturalidade.  

O corpus será composto de traduções realizadas por alunos do 6º semestre do curso de 
Letras Espanhol da Universidade Federal de Santa Catarina. Será aplicada a tarefa de traduzir dois 
textos de diferentes gêneros. Um deles será um texto jornalístico extraído do Periódico online 
mexicano “El Universal” cujo tema se refere ao acidente ocorrido com a Plataforma Petrolífera no 
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Golfo do México; e o outro, trata-se de um folheto informativo com dicas para economizar água, 
elaborado pelo “Colégio Internacional Terranova”, também do México. Os sujeitos serão divididos 
em dois grupos (A e B) e se aplicará ao grupo A a tarefa de traduzir ambos os textos sem qualquer 
aporte cultural, ou seja, não se aplicará os pressupostos da teoria funcionalista. Já com o grupo B, 
será fornecido instruções da teoria de Nord (1991) com aplicação das tabelas de elementos 
extratextuais e intratextuais, já mencionadas. Haverá confrontação dos resultados de ambos os 
grupos e análise dos mesmos apoiados nos paradigmas teóricos. 

Tendo em vista que as marcas culturais são determinantes na tradução, a hipótese deste 
trabalho é que a falta de contextualização interferirá na elaboração do texto-meta, ou seja, se o 
tradutor não levar em consideração fatores como: quem é o emissor, quem é o leitor de chegada, 
qual o propósito do texto, entre outros elementos citados anteriormente, é provável que faça uma 
tradução palavra por palavra, a chamada tradução literal. E, certamente, o propósito da tradução 
não será cumprido, ou seja, o texto não “funcionará” na cultura de chegada, já que este pode não 
atribuir sentido. 
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Literatura chicana e fronteira: novos lugares para a tradução 
 

Autora: Thaís Ribeiro Bueno  
Orientadora: Viviane Veras 

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguistica Aplicada 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais questões abordadas na 

minha pesquisa de mestrado, ligada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada do 
IEL. Iniciada em fevereiro de 2010, tal pesquisa busca analisar, basicamente, de que forma a 
tradução cultural está envolvida com a produção literária chicana e, pensando numa esfera mais 
ampla, com a própria dinâmica da cultura chicana e do movimento feminista chicano.  

Para isso, mostrou-se necessário, primeiramente, um amplo estudo de diversos aspectos da 
cultura chicana, que se estabeleceu há séculos na região de fronteira entre o México e os Estados 
Unidos. Entre tais aspectos, detenho atenção, sobretudo, à linguagem híbrida surgida nesse 
contexto. Resultante de um longo período histórico de choques políticos, sociais e culturais 
(choques esses que envolvem não apenas as culturas mexicana e norte-americana, mas também 
as culturas asteca e espanhola), a linguagem que emerge nesse cenário está longe de constituir 
um fenômeno simples e homogêneo. Ao contrário, trata-se de um conjunto de variedades de 
forma de falar, que vão desde o inglês standard até o tex-mex e o nahuatl (língua falada por índios 
astecas que habitavam a região no período pré-hispânico). 

Essa característica híbrida e fronteiriça da linguagem chicana está fortemente presente na 
produção literária da região. Desde a década de 60, impulsionada pelo Movimento Chicano (que 
tomou força nos Estados Unidos com o advento das lutas pelos direitos civis), a literatura chicana 
tem se desenvolvido e hoje conta com um grande número de obras que colocam em debate, entre 
outras questões, a linguagem híbrida e a emergência de sujeitos híbridos, mestiços e 
marginalizados. Entre os representantes dessa literatura está Gloria Anzaldúa, autora do livro 
intitulado Borderlands/La Frontera – The New Mestiza, já considerado clássico no escopo dos 
Estudos Chicanos.  

Borderlands/La Frontera – The New Mestiza foi publicado pela primeira vez no ano de 1987, 
nos Estados Unidos. Nesse livro, Anzaldúa levanta diversas questões sociais, políticas e de gênero 
relacionadas ao sujeito singular que emerge no contexto fronteiriço: a chicana. A partir de 
concepções pós-modernas e feministas de sujeito, identidade, cultura e linguagem, a autora 
propõe uma nova forma de se pensar a chicana: a nova mestiça, mulher situada e atravesada por 
questões de raça, classe e gênero, cuja identidade híbrida encontra-se em um constante processo 
de reconfiguração e deslocamento. Para tanto, Anzaldúa tece um texto que transita entre diversas 
línguas e gêneros, sendo que os limites/fronteiras entre tais línguas e gêneros nunca são claros ou 
bem definidos:  
 

Neste livro, a alternância de “códigos” entre o inglês, o espanhol castelhano, o dialeto do 
norte do México, o tex-mex e uma pitada de Nahuatl, para uma mistura de todos eles, 
reflete a minha língua, uma nova língua – a língua da Fronteira. Ali, no entro de culturas, 
as línguas sofrem uma polinização cruzada e se revitalizam; elas morrem e nascem. No 
momento atual, essa língua infantil, essa língua bastarda, o espanhol chicano, não é 
aprovada pela sociedade. (ANZALDÚA, 2007: 20)  

 
Assim, a partir de uma análise bibliográfica (tendo como corpus a produção literária de 

Anzaldúa e outras autoras chicanas, como Diana Montejano e Norma Cantú) e com base em 
concepções pós-estruturalistas de linguagem, procuro avaliar como, nesse contexto literário, a 
tradução pode desempenhar papéis que vão muito além da transposição de significados. 
Tradicionalmente pensada como forma (necessariamente transparente) de transpor um 
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determinado texto de uma língua-fonte para uma língua-alvo, a tradução foi, por muito tempo, 
relegada à condição de atividade mecânica, simples e transparente. Ao tradutor, coube o 
(impossível) papel de nunca interferir no texto original, ser invisível e submisso, sempre 
assumindo status inferior em relação ao autor do chamado texto original. 

Contudo, com o surgimento de concepções pós-estruturalistas de linguagem, tornou-se 
possível pensar também a tradução de uma forma nova e diferente: não mais como atividade 
mecânica e subserviente, mas como um local estratégico no qual estão em jogo a subjetividade do 
tradutor e complexas relações de poder. Sobretudo a partir de conceitos propostos por teóricos 
de diferentes correntes do pensamento pós-moderno, tais como Jacques Derrida, Lawrence 
Venuti, Gayatri Spivak e Homi Bhabha, surgiram novas possibilidades de se pensar cultura, 
linguagem e, consequentemente, tradução:  

 
A questão, na verdade, é que um tradutor pode optar por redirecionar o movimento 

etnocêntrico de tradução a fim de descentralizar os termos domésticos que um projeto 
tradutório tem de, inevitavelmente, utilizar. Essa é uma ética da diferença que pode 
mudar a cultura doméstica. (VENUTI, 2002: 157) 

 
Assim, aliando propostas teóricas dos estudos da tradução e dos estudos culturais, bem 

como de teorias feministas e pós-colonialistas, minha pesquisa procura avaliar qual passa a ser a 
influência da tradução na dinâmica da cultura chicana e, assim, investigar os possíveis novos 
lugares que essa atividade pode assumir. Se a diferença e a negociação de significados estão 
presentes em todo ato tradutório, a tradução cultural pode assumir, em contextos fronteiriços 
como o estudado em minha pesquisa, o lugar de negociação da diferença e de formas de 
representação do outro, bem como a situação sui generis que, a um só tempo, atravessa os 
sujeitos híbridos emergentes nesses contextos e se faz a partir dessa hibridação.  
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Os títulos de filmes e sua relação com a obra: uma análise relevantista. 
 

Autora: Vanessa Groehs Pozza Mendes 
Orientador: José Luiz Vila Real Gonçalves  

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP  
Mestrado em Letras 

 
O cinema, a chamada Sétima arte, tornou-se um dos meios de entretenimento e diversão 

mais popular do mundo desde seu lançamento em 1895. De acordo com Klachquin (2005), o 
cinema é considerado uma arte de grande força expressiva, por ser a soma de diversas artes em 
uma só. Por possuir tamanha força expressiva, expressão da arte dos roteiristas, diretores, equipe 
técnica, atores, câmeras, fotógrafos, entre outras, faz-se necessário muito zelo por parte do 
tradutor fílmico ao compor a tradução de um filme para que a tradução possa expressar todas as 
artes que o filme possui. Para Bezerra (2004) a tradução é, acima de tudo, arte. Sendo assim, o 
tradutor é também um artista. Em consonância com a visão artística da tradução para Bezerra 
(2004), Rónai (1987) já afirmava que o tradutor, para desempenhar sua tarefa, necessita acima de 
tudo de imaginação. A tradução e a análise de suas práticas discursivas nos mais variados sistemas 
semióticos é por muitas vezes considerada pelos tradutores como fonte de pesquisa capaz de 
aprimorar a arte da tradução. O zelo por parte do tradutor na escolha das palavras que tecerão 
uma tradução é extremamente indispensável. Para Ivarsson e Carroll (1998), o tradutor fílmico 
tem responsabilidade pela qualidade da tradução em todos os seus aspectos. Formular a tradução 
de um título fílmico pode ser uma das tarefas mais custosas ou pelo menos de maior 
responsabilidade para o tradutor, pois o título de um filme deve exibir em poucas palavras seu 
tema central. Porém, é comum, os tradutores encontrarem, no título original em Língua Inglesa, 
palavras de difícil tradução para o português brasileiro, por estas não corresponderem 
semanticamente às palavras traduzidas, por questões conceituais ou culturais principalmente, 
sendo assim, nem sempre a tradução literal pode ser utilizada pelo tradutor nem considerada 
como uma tradução confiável. O cinema possui características funcionais distintas, dentre elas, 
não se pode negar, o caráter publicitário relacionado à divulgação e oferta de filmes como 
produto de consumo. A capa de um filme, além de conter características publicitárias, oferece 
informações sobre o filme em questão, informações compostas por elementos verbais, textos e 
não-verbais, imagens. É comum ouvirmos, no Brasil, comentários pejorativos ou críticas sobre a 
tradução de títulos de filmes de língua inglesa para língua portuguesa, quando há exposição do 
título original, mesmo que em letras minúsculas na capa. Considerando a linguagem 
cinematográfica como um sistema de signos aberto a várias possibilidades, faz-se necessário ter 
muita cautela por parte dos tradutores ao compor uma tradução título-fílmica, para que não 
ocorram distorções de sentido que possam gerar incoerências, principalmente, entre o tema e o 
título do filme. Partindo da Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986/1995), pretende-se 
analisar traduções de títulos de filmes de língua inglesa para língua portuguesa do Brasil, quanto à 
funcionalidade comunicativa e/ou informativa desses títulos em relação à obra cinematográfica e 
ao material expositivo da mesma, a saber, a capa do filme. De acordo com o Princípio da 
Relevância em comunicação, todo ser humano busca ser relevante ao se comunicar. Ser relevante 
seria contribuir de alguma forma com uma expansão das barreiras cognitivas dos indivíduos 
envolvidos no ato de comunicação. Considerando aspectos semióticos para análise da capa, que 
de acordo com a Teoria da Relevância funcionam como elementos ostensivos na comunicação 
para compartilhamento contextual e otimização no processo de formulação de inferências na 
busca pelo significado, pretende-se analisar elementos verbais, os textos e o título presentes na 
capa, e elementos não-verbais, imagens, em relação ao título ou às escolhas lexicais que 
compõem o título. Tomando por base a afirmação de Toury (1995) de que tudo o que for 
considerado tradução em uma cultura, deve ser também considerado tradução para fins de 
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pesquisa, defender-se-á nesse trabalho a retextualização de títulos de filmes de uma língua fonte 
para uma língua alvo como traduções. Sendo assim, o principal objetivo desta pesquisa é analisar 
com base na Teoria da Relevância as escolhas lexicais que compõem as traduções de títulos de 
filmes de língua inglesa em língua portuguesa e fazer a análise dos elementos que compõem a 
capa do filme, que como elementos contextuais servem para que o expectador levante inferências 
relevantes acerca do tema da obra. De modo a procurar cumprir este objetivo, será feita uma 
pesquisa qualitativa com base teórica na Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986/1995) e 
análise de um corpus composto por 10 obras cinematográficas, longas-metragens, e de suas 
respectivas capas em língua original (língua inglesa) e em língua alvo (língua portuguesa do Brasil). 
Os critérios para seleção das obras cujas capas e tradução dos títulos serão analisados ainda não 
foi definido pela orientanda e pelo orientador, cogita-se a idéia, no entanto, de utilização de 
listagens divulgadas em sites de cinema do Brasil com a relação dos filmes mais alugados ou mais 
assistidos para seleção das obras. 
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Tradução de Platão: até onde é dado grecizar? 
 

Aluno: Osvaldo Cunha Neto 
Orientador: Flávio Ribeiro de Oliveira 

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguistica 

 
O trabalho que agora apresento trata-se de uma reflexão sobre o resultado parcial da  

dissertação de mestrado que estou desenvolvendo; a tradução do diálogo Protágorasde Platão 
que deverá ser acompanhada de um estudo teórico sobre Platão como fonte histórica do sofista 
Protágoras. 

Devido ao fato de eu já ter começado a realizar a tradução do diálogo, me pareceu 
adequado pensar sobre os limites possíveis, a partir de um texto antigo, de se efetivar o que é 
chamado de uma 'grecização do português'(relativo a proposta de Pannwitz). Desse modo, reflito 
sobre até que ponto é razoável manter palavras gregas incorporadas em nossa língua e em quais 
contextos isso seria conveniente e justificável.  

Ademais, pelo fato do texto grego a ser traduzido se tratar de um diálogo, além de se pensar 
sobre escolhas lexicais entre o português e o grego, também torna-se assunto de consideração o 
estilo que será mais adequado para traduzi-lo, ou seja, um estilo mais coloquial, da maneira como 
conversamos cotidianamente, ou um estilo mais fiel, do ponto de vista etimológico, às escolhas 
lexicais originais?  

A seguir, acompanhando a sequência inicial do texto platônico, com traduções de minha 
autoria, comentarei cada uma das palavras gregas que, de alguma maneira, desdobram-se em 
vocábulos na língua portuguesa que poderiam, ou não, serem usados em uma tradução tendo em 
vista critérios etimológicos, coesivos e estilísticos.  

O objetivo dessa investigação é obter alguma noção a respeito das escolhas lexicais da nossa 
língua que são passíveis de fidelidade semântica a partir de uma analogia etimológica com o grego 
antigo.  

Comecemos com a palavra 'pólis'. Prestemos atenção como ficaria uma das primeiras 
passagens do diálogo se fosse feita a opção de se traduzir por 'pólis'a palavra grega 'πόλισ': 
 

(309c) (...) é claro que não há nenhum outro mais belo, ao menos nesta pólis. 
 

 ἔν γε τῇδε τῇ πόλει 
 

Trata-se de um exemplo em que não temos nenhum prejuízo quanto à fidelidade da idéia 
original do texto, afinal, a palavra 'pólis'não apenas está incorporada à língua portuguesa, como 
também é usada para designar as cidades-estados gregas. Desse modo, o uso de 'pólis'no lugarde 
'cidade'tanto é coerente como, até, mais preciso. Não obstante, fica evidente que para manter 
essa escolha, deve-se abrir mão do registro dialógico, pois, não usamos em um diálogo a palavra 
'pólis'da mesma maneira que 'πόλισ'era usada no contexto da Atenas no século V a.C., nesse 
sentido, é preciso escolher qual critério será privilegiado. 

No fragmento a seguir teremos uma situação bem diferente;  
 

(309d)AM – O quê você está dizendo? Protágoras veio ao demos? 
 

Ἐπιδεδήμηκεν 
O verbo 'ἐπιδημζω', que pode significar 'residir na terra'e 'estar no povoado', é formado a 

partir do substantivo 'dem(o)'que, a rigor, é um antepositivo que aparece em palavras como 
'democracia', 'democrata', 'demográfico'e cujo significado está mais associado a 'povoado', 
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'comunidade', 'povo'. Para usá-lo na tradução como um neologismo certamente seria necessária 
uma nota explicativa como:demos – em Atenas, cada uma das regiões que compunham a Ática 
dotadas de representação política. Embora a palavra ainda não tenha sido dicionarizada, já 
aparece em dicionários  antepositivo que significa 'povo', 'povoado'. 

Em certo sentido,  é possível justificar o uso deste termo tanto pela incorporação parcial em 
nossa língua, quanto pelo fato de que o diálogo aborda assuntos relativos à democracia em seu 
sentido primitivo. Assim, seria interessante destacar este paralelo, afinal, a 'democracia'origina-se, 
literalmente, no 'demos'.                                                                                                                       

Não é o mesmo que ocorre em relação às palavras  φωνῇ e μζγα. Vejamos o efeito 
desajeitado e equivocado produzido pela opção de traduzi-las como 'megafone': 
 

(310b)(...)Imediatamente entrou precipitado-se e falando com megafone...  
 

τῇ φωνῇ μζγα λζγων 
 

'Megafone'significa em português: 'aparelho portátil, em forma de cone, que se destina a 
ampliar o som da voz', enquanto que na citação do diálogo significa claramente uma 'voz alta'. 
'Mega'está incorporado em nossa língua como um prefixo que significa 'grande'e 'fone'trata-se de 
um substantivo usado em fonética para designar o som da fala. Ademais, de acordo com a sintaxe 
original, temos: 'fone mega'que, tampouco, teria sentido algum na língua portuguesa. 

Em seguida temos mais um extrato: 
 (311b)Do mesmo modo, se lhe ocorresse  

de ter ido a seu homônimo 
Hipócrates de Cós, o dos Asclépios ... 

 
ὁμώνυμον,  Ἱπποκράτη τὸν Κῷον, τὸν τῶν Ἀςκληπιαδῶν 

 
Eis aqui mais um exemplo de uma palavra grega que foi incorporada no português com o 

mesmo significado que tinha no grego, tanto 'ὁμώνυμοσ'quanto 'homônimo'significam'aquele que 
tem o mesmo nome'.  

Contudo, chamo atenção nessa passagem para a construção: 'Hipócrates de Cós, o dos 
Asclépios'. Trata-se de uma expressão idiomática que significa 'Hipócrates da cidade de Cós, 
descendente da família dos Asclépios'. Uso que não é tão incomum em português se levarmos em 
conta a linguagem informal, exatamente aquela que o diálogo tenta reproduzir. 

E assim, a partir da apreciação desses exemplos, é possível conjecturar que, para que ajaa 
efetiva compreensão do texto original em uma tradução, ainda que seja possível explorar mais a 
derivação que o grego exerce sobre a língua portuguesa, os critérios de coerência da língua para 
qual pretende-se traduzir o texto gregodevem ser respeitados. 

Mais do que questões estritamente ligadasàformação e usos das palavras, também são 
critérios relevantes definir o público para o qual a tradução vai se dirigir, a importância conceitual 
de cada vocábulo para a discussão teórica que se pretende desenvolver além do registro pelo qual 
o texto original foi escrito. 
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MESA 26 – MULTICULTURALISMO E PLURILINGUISMO 
Um estudo sobre práticas de numeramento-letramento de surdos: investigando questões de 
lingua(gem), cultura(s) e identidade(s) 

 
Autora: Elaine Botelho Corte Fernandes 

Orientadora: Marilda Cavalcanti  
Instituição: IEL - Unicamp 

Doutorado em Linguistica Aplicada 
 

Percebemos que a mídia, de um modo geral, vem dedicando recentemente algum espaço ao 
tratamento de questões ligadas aos chamados “deficientes” ou ainda, aos denominados 
“portadores de necessidades especiais”. De certo modo, isso parece estar contribuindo para que a 
existência de pessoas que, até então, eram invisibilizadas, comece a ser percebida pela sociedade 
mais ampla e deixe de ser algo restrito aos espaços acadêmicos. Afinal, até pouco tempo, as 
discussões sobre os considerados “diferentes” só aconteciam na academia e nos encontros, 
congressos e demais eventos por ela promovidos e ficavam restritas às produções acadêmicas de 
alguns pesquisadores que, consequentemente, sempre foram acessíveis apenas a uma parcela 
bem específica da população. Desejamos que essa maior visibilidade decorrente da crescente 
exposição nas mídias de massa possa contribuir para que novas concepções sejam construídas e 
ajudem a transformar a realidade dessas pessoas, atualmente, ainda repleta de discriminação, 
estereótipos e preconceitos. Principalmente, quando focamos a educação de tais pessoas, 
podemos encontrar facilmente muitos entraves, indicando a existência de uma infinidade de 
fatores que necessitam ser (re) descobertos, (re) discutidos e (re) pensados. Tratando mais 
especificamente do tema do presente estudo, ou seja, da “Surdez”, vale mencionar que o próprio 
momento sócio-histórico atual, no qual ações governamentais decorrentes das pressões exercidas 
por determinados grupos em favor de certos interesses ligados à pessoa surda – como a criação da 
lei federal 10.436 de 24 de Abril de 2002 na qual ocorre a oficialização da LIBRAS (Língua Brasileira 
de Sinais), ou a promulgação do Decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 que trata da 
obrigatoriedade da inserção de disciplinas relacionadas à LIBRAS nos cursos de formação de 
professores – são imagem e reflexo desse momento oportuno no qual a Surdez ganha maior 
destaque. Entretanto, uma maior visibilidade não significa uma educação de melhor qualidade 
para as pessoas surdas. Assim, diante das inúmeras possibilidades que se apresentam, este 
trabalho pretende discutir a participação de surdos em práticas de numeramento-letramento, ou 
seja, em práticas sociais que envolvem a leitura, a escrita e os conhecimentos matemáticos. O 
trabalho segue uma abordagem qualitativa com base nas idéias de Erickson (1984, 1989) e busca 
compreender os significados que os próprios participantes da pesquisa apresentam sobre os 
fenômenos estudados. De um modo geral, pretende-se com esse estudo conhecer melhor aquilo 
que se refere à pessoa surda e aos seus processos de aprendizagem, pensando principalmente no 
que se refere à Educação Matemática. Considerando aspectos lingüísticos, pedagógicos, políticos e 
sociais, o trabalho parte de uma discussão teórica que abriga conceitos como culturas, 
línguas/linguagens, identidades e representações. O trabalho está fundamentado ainda em 
pressupostos teóricos que consubstanciam: o letramento, o numeramento, a Etnomatemática, e 
as questões sobre bilingüismos e contextos de minorias. O interesse pela pesquisa advém de 
inquietações suscitadas em dois cursos de especialização – em Educação Especial e em Educação 
de Surdos – e ainda, dos próprios resultados da Dissertação de Mestrado e, decorre também de 
uma experiência profissional de dez anos enquanto professora da rede estadual de ensino de São 
Paulo, o que possibilitou a constatação de que grande parte dos professores de tal rede ainda 
continua alheia às discussões sobre essa temática. O estudo torna-se relevante devido à escassez 
de trabalhos envolvendo o tema, visto que os conhecimentos matemáticos são pouco tomados 
como objeto de discussão no campo da Educação Especial, sobretudo, no campo da Surdez, onde 
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a prática pedagógica parece indicar que a elaboração da escrita e da leitura transforma-se na 
maior preocupação em detrimento da matemática, que é relegada a segundo plano. Entretanto, 
acreditamos que as práticas de letramento e as práticas de numeramento estão entrelaçadas e 
por essa razão, ambas necessitam ser investigadas. Insistimos em dizer que é indispensável a 
análise das práticas referentes aos conhecimentos matemáticos de pessoas surdas e, ainda, o 
questionamento de representações que remetem tanto ao sucesso quanto ao fracasso de pessoas 
surdas na disciplina Matemática. Sabemos que a atual legislação brasileira sugere o atendimento 
preferencial de surdos na rede regular de ensino na chamada “inclusão”, contudo, muitos surdos 
são recebidos também por “escolas especiais”, principalmente, nas séries iniciais. Entretanto, 
existem ainda outras instituições não-escolares que também desenvolvem atividades educativas 
com os surdos, visando uma melhor inserção destes na sociedade. Sem enumerar as vantagens e 
desvantagens de cada uma dessas três realidades, por não ser esse o objetivo do trabalho, mas, ao 
mesmo tempo, sem negar a importância de se conhecê-las, enfatiza-se que o presente estudo 
focará, principalmente, a análise de algumas práticas realizadas em um contexto escolar específico 
no qual a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a língua de comunicação e instrução, ao qual 
denominaremos “contexto de Educação Bilíngüe”, visto que o mesmo é perpassado ainda pela 
língua oficial do Brasil, ou seja, o Português. Contudo, é preciso lembrar que outras 
línguas/linguagens também se fazem presentes nesse contexto onde jovens e adultos surdos de 
diferentes séries buscam apoio para a realização de suas tarefas escolares nas diversas disciplinas. 
Considerando que o “aprender” não ocorre somente na escola e que, mesmo em contextos não-
escolares, os surdos entram em contato com os mais variados tipos de conhecimentos e, em 
especial, os conhecimentos matemáticos, podemos dizer que o presente trabalho focará 
inicialmente as formas de participação desses surdos em práticas de numeramento-letramento 
em um espaço específico de uma instituição escolar, podendo ainda ser expandido para as 
práticas de outros contextos, com o objetivo de analisar alguns dos significados produzidos pelos 
surdos e por seus interlocutores, no que se refere à escola, à aprendizagem, à matemática e à 
própria surdez, para que assim seja possível iniciar uma reflexão sobre a Educação Matemática 
dos mesmos. Assim, apresentaremos algumas das representações percebidas até o presente 
momento no contexto da pesquisa em andamento. Enfim, deseja-se com esse estudo oferecer 
uma contribuição aos cursos de formação de professores (em especial, as Licenciaturas em 
Matemática), abordando questões ainda não muito comuns em tais cenários, com o apontamento 
de alguns possíveis direcionamentos, promovendo visibilização e reconhecimento desses “outros”, 
tentando estabelecer discussões que considerem as relações de poder presentes no processo de 
numeramento-letramento de pessoas surdas. 
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Timor-Leste  é um pequeno país do sudeste asiático que conquistou sua independência em 

2002 e desde então vem enfrentando uma série de desafios para a construção de políticas 
públicas. A população do país é de 1.154.625 habitantes (ESTANDARDS FORUM, 2010), sendo que 
metade da população tem menos de 15 anos (BANCO MUNDIAL, 2008) o que traz sérias 
conseqüências para o planejamento destas políticas. O campo da educação é uma das áreas mais 
sensíveis, pois é nele que se executa as diretrizes apontadas pela Constituição de Timor-Leste, na 
qual se institui a política linguística oficial do país que está estreitamente correlacionada ao 
projeto de construção da nação.  

Timor-Leste tem duas línguas oficiais, o português - que foi escolhido por representar a 
especificidade do país no seu contexto regional, uma vez que o país esteve sob o domínio 
português por mais de 450 anos até a invasão indonésia, em 1975 - e o tétum oficial - uma 
variante linguística de uma língua local crioulizada com o português que há séculos vem servindo 
como língua de comunicação  entre os mais de 15 grupos etnolinguísticos do país. No momento da 
independência, em 2002, após o período de transição sob a administração da ONU, houve um 
intenso debate sobre a questão das línguas oficiais e a escolha destas até os dias de hoje é motivo 
de polêmica em diferentes espaços institucionais. 

Para a reintrodução da língua portuguesa, no início da reconstrução do país, os timorenses 
estabeleceram convênios, principalmente entre os anos de 2001 e 2002, com Portugal e Brasil 
para o desenvolvimento de projetos de cooperação na área de formação de professores e criaram 
também o plano gradual de substituição da língua indonésia pelo português e pelo tétum no 
sistema escolar. Desta época datam ainda os primeiros projetos para a formação de professores 
de língua portuguesa e o convênio entre o Instituto Camões (ICA) e a Universidade Nacional Timor 
Lorosa’e (UNTL) para a criação do curso de Licenciatura em Língua Portuguesa e Culturas 
Lusófonas (BOLINA, 2005). 

Os professores de um modo geral e mais especificamente os professores de língua 
portuguesa desempenham um papel fundamental na implementação das políticas linguísticas e 
educacionais de Timor-Leste ao atuarem como intérpretes da complexa rede de visões e de 
perspectivas construídas acerca dos processos sociais, históricos e políticos que ocorreram no 
território. Ao promoverem a língua portuguesa estes professores acabam por construir releituras 
do que foi a dominação colonial portuguesa e das relações estabelecidas entre timorenses e 
portugueses, do que representou a ocupação indonésia e a imposição de seus valores culturais e 
ainda de como se dá a construção do ideário de nação no momento atual, a partir da história de 
resistência e de luta pela independência.  Ao assumirem posições em seus respectivos contextos 
de atuação, as suas identidades profissionais acabam sendo afetadas de forma decisiva  pelo 
modo como constroem suas interpretações acerca desses processos sociais. Tendo esse cenário 
como pano de fundo é que este projeto de pesquisa se interroga sobre quais são as interpretações 
dos professores timorenses de língua portuguesa acerca desses processos. Quais são as suas 
visões e perspectivas acerca das políticas linguísticas e educacionais em curso no pais? Quais são 
as representações que constroem sobre a língua portuguesa, sobre  o tétum e sobre as outras 
línguas locais? Quais são as concepções de língua e de ensino de línguas que estão informando as 
suas práticas educacionais ? Qual a avaliação que fazem acerca da sua formação para atuação 
docente e de suas práticas em sala de aula?  Como estão construindo as suas identidades como 
docentes a partir desses universos de referência? 
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O espaço teórico no qual este projeto de pesquisa se insere é o campo de reflexão das 
políticas linguísticas, ao qual estão correlacionadas as políticas educacionais, visto a partir de uma 
perspectiva que entende este campo como um lugar de indagação sobre diversos fenômenos 
sociais relacionados a língua(gem), a partir de diferentes perspectivas disciplinares (Cf. RICENTO, 
2006). Os temas que estão subsumidos sobre esta rubrica articulam problemáticas relacionadas à 
geopolítica global e ao papel das línguas no plano internacional; ao planejamento das políticas 
linguísticas e educacionais transnacionalmente e nacionalmente e aos direitos de minorias 
linguísticas, entre outros temas que colocam questões sobre os legados modernos do 
nacionalismo, do imperialismo e do colonialismo e das relações entre política linguística e 
identidade nacional (Cf. RICENTO, 2006). Recentemente no campo surgiram também indagações 
acerca de como compreender as relações entre esses macro-níveis de organização social e os 
micro-níveis de interação entre sujeitos, apontando para a necessidade de perspectivas que sejam 
capazes  de integrar as análises socioculturais destas políticas. A compreensão das relações entre 
esses dois níveis conseguiria captar a confluência de fatores que engendram as políticas 
linguísticas e educacionais, o que poderia ser feito a partir de pesquisas etnográficas, localmente 
informadas, sobre como os sujeitos produzem, interpretam, questionam e resistem à essas 
políticas (Cf. GARCIA e MENKEN, 2010).  

Por esta razão as pesquisas com as quais este projeto dialoga se vinculam aos estudos de 
antropologia linguística, sobretudo, os trabalhos que investigam como as ideologias linguísticas – 
entendidas como ideias, concepções culturais, processos de construção de significado, avaliações 
implícitas e comentários explícitos sobre as línguas e o seus usos sociais – funcionam como elo de 
ligação entre as estruturas sociais e as formas de fala, indiciando como são constituído os vínculos 
que relacionam a linguagem à identidade, à estética, à moralidade e à epistemologia atuando, por 
exemplo, na construção dos projetos políticos de nação e de identidades nacionais ou ainda na 
construção de diferenças linguísticas que indiciam classe, gênero, etnia e particularizam 
identidades de grupo. (Cf. WOOLARD, SCHIEFFELIN e KROSKRITY,1998 e KROSKRITY, 2000). Neste 
sentido, as ideologias linguísticas e os processos de construção identitária neste projeto de 
pesquisa são entendidos como ativamente produzidos na língua(gem) – tanto por meio de 
estratégias conscientes e deliberadas quanto por meio de práticas sedimentadas não conscientes 
– de forma situada e por isso mesmo corporificadas nas práticas cotidianas dos agentes sociais, 
sem desconsiderar, porém, os fatores políticos, econômicos e sociais que atuam nestes processos. 

A partir desta conceituação é que se delineia como objetivo principal para esta pesquisa, 
investigar como os professores timorenses de língua portuguesa interpretam as políticas 
linguísticas e educacionais locais, a partir da complexa rede de perspectivas, visões, avaliações 
explícitas e implícitas acerca da língua portuguesa, do tétum e das línguas locais, através da análise 
das interações entre estes professores em um grupo focal sobre políticas linguísticas e a produção 
de narrativas de formação, analisando qual o papel das ideologias linguísticas na construção de 
suas identidades docentes. Pretendo, para isso, fazer uma investigação de cunho etnográfico ao 
longo de seis meses com professores de língua portuguesa de Timor-Leste, estando vinculado à 
Universidade Nacional Timor-Lorosa’e (UNTL) e ao Instituto  Nacional de Linguística (INL) como 
pesquisador convidado, atuando como mediador do grupo focal de política linguística e da 
produção das narrativas de formação. 
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Autora: Carmelice Aires Paim dos Santos 
Orientadora: Roxane Rojo  
Instituição: IEL - Unicamp 

Mestrado em Linguistica Aplicada 
 

As pesquisas mais recentes em Linguística Aplicada (doravante LA) vêm abrangendo 
contextos sociais e educacionais cada vez mais significativos, o que resultou em “mudanças 
profundas na produção de conhecimento e interesse de pesquisa” (PENNYCOOK, 2008, p. 73). 
Seguindo tais perspectivas, “o papel das trocas linguísticas na constituição das identidades (de 
sexualidade, raça, gênero, etc), tem emergido como temáticas importantes...” (ROJO, 2008, p. 256) 
nas investigações dessa disciplina. “Inserido neste universo teórico, o presente trabalho teve por 
objetivo analisar os elementos formadores do discurso étnico-identitário dos adolescentes de uma 
escola de pequeno porte no interior paulista, buscando observar os referenciais étnicos e culturais 
utilizados pelos adolescentes afrodescendentes no momento de assumir posições de identidades. 
O trabalho apresenta-se como relevante para a LA, na medida em que colabora para a ampliação 
do arcabouço teórico da disciplina, considerando-se a amplitude do referencial que fundamentou 
suas teorizações (Psicologia, História, Sociologia e Estudos Culturais e reafirma a posição da LA 
enquanto disciplina voltada para investigação e resolução de questões de ordem histórico-
sociológica envolvidas no “contexto de tensão” (MENDES, 2002, p.504) estabelecida entre a 
globalização e a manutenção das identidades na produção de conhecimento e interesse de 
pesquisa” (PENNYCOOK, 2008; p. 73). O presente trabalho expõe o capítulo final da dissertação de 
mestrado Afrodescendentes no Ensino Fundamental: Representações de si e construção de 
identidades. Organizado sob o título: Mas...Como fica a questão das identidades?, o capítulo tem 
por objetivo apontar possíveis respostas para as questões de pesquisa que fundamentaram a 
organização desse empreendimento dissertativo: (1). Como o grupo de adolescentes participantes 
deste trabalho se posiciona frente às questões raciais, visto que tais questões apontam, na alta 
modernidade, tanto para a criação de identidades defensivas quanto para a fragmentação das 
paisagens culturais relativas à etnicidade?; (2). Quais são os elementos étnicos, sociais e culturais 
observados nos discursos desses adolescentes no processo de construção discursiva de suas 
identidades?; (3). Quais são as posições assumidas por esses adolescentes diante dos fatos sociais 
inerentes ao seu grupo etnorracial? Para tanto, analisamos as narrativas dos sujeitos 
entrevistados, a fim de observar possíveis considerações desses adolescentes que dialoguem com 
tais perguntas. Neste processo, foi dispensada especial atenção às falas que versavam sobre a 
família, as preferências culturais e as experiências discriminatórias de cunho etnorracial 
vivenciadas ou observadas pelos sujeitos entrevistados. A identidade foi problematizada como 
uma noção complexa, não essencializada, pluri-dimensional e que mantém estreita relação, com a 
história, com a cultura, com a linguagem e com as experiências comuns ocorrentes na vida 
cotidiana; ao passo que, o termo etnorracial  foi caracterizado a partir da visão dimensionada 
pelas percepções de Munanga (2003), que define etnia como “um conjunto de indivíduos que, 
histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma 
religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território. (p. 
12); e de Helms (1993), comentado por Ferreira (2000), o qual observa que “ao utilizar o termo 
“racial” como referência desenvolvida pela pessoa ao compartilhar a herança comum a um grupo 
particular, ele, na verdade, está se referindo tanto a aspectos raciais quanto a aspectos étnicos 
compartilhados pelo grupo”. (p. 68).  

Partindo de tais perspectivas, a dissertação ora referida delineia-se como um objeto 
relevante para os estudos da LA, uma vez que, reafirma a importância desta enquanto disciplina 
de natureza aplicada, voltada para investigação e resolução de questões de ordem histórico-
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sociológica e favorece a ampliação das discussões em torno das questões sociais que envolvem a 
linguagem. Isso é possível à medida que o objeto aqui focalizado  constitui-se como objeto 
complexo, que exige uma postura dialógica com outras disciplinas, configurando-se como “um 
problema com relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos às 
práticas sociais *...+” (ROJO, 2008, p. 258). Partindo dos pressupostos que reafirmam o contexto 
familiar como um locus de manutenção dos elementos culturais da população afrodescendente no 
Brasil, o trabalho ora apresentado foi desenvolvido por meio de um estudo de caso, construído a 
partir de narrativas (histórias de vida) dos sujeitos entrevistados durante a pesquisa. A 
metodologia utilizada foi de cunho etnográfico, uma vez que não foi organizada “com o objetivo 
de responder a questões prévias ou de testar hipóteses” (BOGDAN, 1994, p. 16) e considera a 
“percepção que os participantes têm da interação linguística e do contexto social em que estão 
envolvidos” (MOITA LOPES, 2003, p. 22). Os dados coletados abrangem um total de seis horas de 
gravação dos depoimentos dos adolescentes. Como parte integrante dessa metodologia, foram 
utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: (a) atividades escritas; (b) entrevistas semi-
dirigidas e; (c) gravações em áudio. Num procedimento dinâmico interacional, buscamos 
traçar/apreender o modo como esses adolescentes representam a si mesmos ao construir as suas 
narrativas de vida. Priorizou-se tal modalidade de entrevista -também classificadas como 
“entrevistas em profundidade” ou ainda “entrevista de estrutura flexível” (BOGDAN, 1994, p. 17) -, 
considerando-se que o “caráter flexível desse tipo de abordagem permite aos sujeitos 
responderem de acordo com a perspectiva pessoal, em vez de terem que se moldar a questões 
previamente elaboradas” (BOGDAN, 1994, p. 17) e também devido importância da auto-narrativa 
no processo de construção das identidades pessoais, uma vez que, as narrativas, apresentam “um 
potencial de criar um sentido de nós mesmos ao permitir que negociemos e construamos nossas 
identidades sociais por meio dos eventos narrados” (MOITA LOPES, 2002, p. 143). A escolha da 
análise discursiva como parte fundamental da metodologia deste empreendimento se deu com 
base numa concepção que vê o método discursivo como importante instrumento para as 
pesquisas que focalizam o discurso como ponto fundamental na construção dos significados 
sociais e das identidades. A análise dos dados foi feita com uso de técnicas de análise discursiva, 
observando-se o modo como os sujeitos da pesquisa escreviam ou falavam sobre si, sobre o seu 
grupo etnorracial ou sobre outros grupos. Como complementação dessa metodologia, foram 
utilizados aportes teóricos da literatura concernente às questões propostas nesta investigação.   
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 As culturas juvenis urbanas, que nasceram sob a égide da Internet entre os anos 90 e 2000 e 

sofreram influências da indústria cultural da globalização, são hoje uma das maiores 
manifestações culturais de massa no Brasil.  

Os grupos analisados no presente trabalho formam um arquipélogo indefinido e pluralizado 
de culturas juvenis, que se apropriam e fazem traduções culturais legítimas de modelos 
estadunidenses, ingleses e japoneses (emos, from-uk, indies, otakus, entre outros). Trata-se de 
uma performance híbrida e mestiça, que se realiza através de um intenso processo de apropriação 
e transformação de estilos musicais, escriturações corporais, estilos de vida e práticas espaciais do 
urbano, que se estendem ao ciberespaço. 

Estes grupos juvenis brasileiros, contraditoriamente, reproduzem uma matriz global, ao 
mesmo tempo em que se localizam às margens desta sociedade globalizada. Reivindicam inclusão, 
pertencimento e reconhecimento, em uma época em que as relações sociais são alargadas 
espacialmente e apequenadas graças às novas tecnologias da informação. Reclamam novas 
possibilidades de estilizações de gênero, através das conexões entre linguagem e corpo; assim 
como novas espacialidades. 

As performatividades destes sujeitos, que tentam escapar às relações de poder 
institucionalizadas, ritualizam-se na vida cotidiana, através de máscaras, disfarces e excessos que, 
segundo os estudos de Pais (2006), induzem à hipótese de um ressurgimento do barroco em 
muitos dos estilos juvenis que dão ênfase ao lúdico, ao visual e ao persuasório. Fala-se em uma 
era neobarroca, que desestabiliza a ordem do sistema, com turbulências, transgressões e 
desestabilizações. 

Os investimentos na imagem corporal destes sujeitos, através de cortes de cabelo, 
vestimentas, tatuagens, piercings, alargadores de orelhas e maquiagem, contribuem para a 
construção das identidades de gênero destes jovens, uma vez que seus corpos são corpos que 
falam e que agem, performativamente, através das relações de poder em que estão inscritos. 
Segundo Buttler (2008), o corpo é a superfície inscrita pelos acontecimentos, ele carrega as 
impressões da história. Desse modo, através da leitura de seus corpos é possível investigar os 
embates entre gerações e também na mesma geração – embates estes, que revelam a busca por 
novas identidades de gênero e a resistência ao binarismo hegemônico masculino/feminino. Estas 
relações de poder (dominação e resistência) não ocorrem sem violência e exclusão. Vê-se, mais 
uma vez, os jovens cambiando de lugar, intermitentemente; mudando de grupos de pertença, 
para escaparem aos rótulos que os conformam a uma identidade única e também para escaparem 
aos discursos violentos que ferem e que ao mesmo tempo lhes conferem existência. Além disso, 
para estes jovens, a moda não se impõe por seu valor de uso, mas por seu valor de troca. Os 
jovens trabalham suas imagens a partir das interações com outros jovens e não são consumidores 
passivos do que a moda dita, pois, na medida em que tentam se fazer diferentes, também 
influenciam esta moda. 

Por mais que estes grupos reivindiquem uma diferença de estilos e corpos e levantem uma 
bandeira da não violência o que verificamos é a prevalência de sujeitos magérrimos, brancos, de 
cabelos lisos, pertencentes a uma classe média emergente, que estudam, de modo geral, em 
escolas públicas e discriminam, através de seus discursos, violenta e abertamente outras culturas 
juvenis; como os funkeiros e pagodeiros, principalmente por considerá-los negros e favelados. 
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Observamos, portanto, um recorte de classe e raça que, sozinhos, não dariam conta da 
constituição fragmentada das identidades destes jovens, mas que, por outro lado, também as 
constituem. 

Segundo os estudos de Maffesoli (2001), a errância e o nomadismo, além de seus aspectos 
fundadores de todo conjunto social, também traduzem bem a pluralidade destes jovens e a 
multiplicidade de suas existências. Talvez, representem um contraponto ao compromisso de 
residência que prevaleceu em toda a modernidade, uma vez que, a mobilidade escapa, por 
definição, à câmara sofisticada do panóptico. Temos assim, culturas juvenis nômades, que 
segundo os estudos de De Certeau (1994), Martín-Barbero (2002) e Canevacci (2005) tentam 
subverter as normas prescritivas que a sociedade lhes impõe, através de novas práticas do espaço 
(“real” e “virtual”), que constituem novas cartografias da cidade e do urbano. A mobilidade é uma 
espécie de “pulsão migratória” que caracteriza os grupos juvenis da contemporaneidade. Mudar 
de lugar, de hábitos, de parceiros pluraliza as múltiplas e fragmentadas identidades juvenis e 
caracteriza o desejo destes jovens de escapar às institucionalizações da sociedade. 

O presente trabalho pretende discutir, a partir de uma visão performativa radical da 
linguagem, as diversas maneiras como algumas culturas juvenis urbanas modificam as 
espacialidades, através de novas práticas do espaço urbano (que se estendem ao ciberespaço) e 
como as novas escriturações corporais, que reguladas pelas relações de poder de nossa sociedade, 
constituem as múltiplas e fragmentadas identidades dos jovens na contemporaneidade. 

Considerando que as identidades são performances de linguagem, objetiva-se neste 
trabalho, investigar, através de um estudo etnográfico e de entrevistas no ciberespaço, como os 
atos de fala de Austin (1976), repetidos dentro de um quadro normativamente rígido, definem 
politicamente os significados de espaço, gênero, raça, classe, corpo e violência, que constituem as 
identidades fragmentadas de jovens pertencentes a determinadas culturas juvenis urbanas.  
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O estudo que ora se apresenta é o recorte de uma pesquisa de doutorado cujo objetivo é 
olhar como os alunos do Curso de Licenciatura em Ensino de Línguas Bantu se relacionam com a 
disciplina de “Ensino de Línguas Bantu e Metodologias de Educação Bilingue”, através do 
desenvolvimento de um curso semipresencial experimental, como parte da pesquisa. Esta é de 
cunho etnográfico interpretativo (Erickson, 1982; Cavalcanti, 2006) e enquadra - se na área da 
Linguística Aplicada, na perspectiva de ciência aplicada com caráter inter e transdisciplinar. 
Segundo Erickson (1986, p.219), os pesquisadores interpretativos são mais cautelosos em suas 
pressuposições. Continuando, o autor refere que os alunos de ontem não são os alunos de hoje, 
isto é, o que constitui a ação social apropriada e inteligível nas aulas, e em todos os outros grupos 
naturais humanos é a capacidade de um grupo de indivíduos de viver juntos o momento presente, 
relacionando-o apenas ao momento passado esperando que chegue o próximo.  

O quadro teórico que orienta o estudo sustenta-se em teorias sobre estudos culturais 
poscoloniais e em visões de língua e linguagem sócio construtivistas em que os sujeitos são vistos 
a partir do seu lugar de enunciação e não como meros objetos de pesquisa. De acordo com 
Bhabha (2003, p. 241), “A perspectiva poscolonial resiste à busca de formas holísticas de 
explicação social. Ela força um reconhecimento das fronteiras culturais e políticas mais complexas 
que existem no vértice dessas esferas políticas frequentemente opostas.”  

Os participantes são trinta e dois alunos, dos quais sete são mulheres, do II Curso de 
Licenciatura em Ensino de Línguas Bantu e Educação Bilingue da Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM). A licenciatura tem uma duração de quatro anos, sendo que o último destina-se ao estágio 
pedagógico em Institutos de Formação de Professores (IFP´s).  Todos eles são falantes nativos de 
pelo menos uma língua bantu moçambicana e falam o português como língua segunda. São 
também participantes da pesquisa dois monitores da UEM e uma monitora da UNICAMP e a 
pesquisadora que se posiciona como participante. 

Moçambique localiza-se na costa Sul-Oriental de África e tem uma população estimada em 
20 milhões de habitantes. Como em muitos países africanos, é um país multilingue e multicultural. 
De acordo com o censo populacional de 2007, 94% da população tem uma língua bantu como sua 
língua materna, apenas 6,5% tem o português como língua materna e cerca de 40% fala o 
português como língua segunda (L2). 

Apesar do cenário acima descrito, depois da independência nacional em 1975, o português 
foi adotado como a única língua oficial. Às línguas bantu, geralmente referidas em Moçambique 
como línguas locais, nacionais ou moçambicanas, não se conferiu qualquer estatuto oficial, sendo 
associadas à comunicação familiar e intra-étnica e totalmente proibidas de serem usadas no 
ensino. 

Contudo, de 1997 a 2000 ocorreu uma reforma curricular no ensino primário, onde, pela 
primeira vez se reconheceu a importância do uso dessas línguas no ensino a par da língua 
portuguesa sendo que atualmente está em curso a implementação de um novo currículo do 
ensino básico que inclui dois tipos de programas educacionais, designadamente, um monolíngue 
só em português e outro bilingue em línguas moçambicanas e o português.  

Embora se reconheça que o sucesso do ensino e aprendizagem depende, de entre vários 
fatores, de profissionais qualificados para o seu desenvolvimento, o processo da reforma 
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curricular não foi, igualmente, acompanhado de uma reforma dos currículos de formação de 
professores e formadores tendo-se limitado em organizar cursos de formação pontuais para 
informar os professores sobre os aspectos do novo currículo. Esta questão se torna mais 
inquietante em relação à educação bilingue, pois é um currículo completamente novo e não 
existe, ainda, uma estratégia de desenvolvimento de programas de formação de professores e 
formadores para esta área.  

Alguns dos resultados da pesquisa de Dissertação em Linguística Aplicada sobre a educação 
bilingue e o professor recentemente realizada pela pesquisadora mostraram que: (1) o programa 
de educação bilingue, em Moçambique, é desenvolvido em um contexto de desigualdade 
sociolinguística em que se considera que as línguas locais/bantu não gozam do prestígio social de 
que goza o português; (2) os professores de educação bilingue consideram que os seus 
formadores são muito fracos, quer do ponto de vista de formação linguística, quer do ponto de 
vista metodológico, para formarem professores aptos a desenvolverem eficazmente os programas 
de educação bilingue.  

Além disso, em Moçambique não existe, ainda, uma política clara para a formação de 
professores e formadores para a educação bilíngue, assim como não existe muita clareza sobre a 
formação de profissionais que trabalham com a linguagem, de modo geral. Por isso, no doutorado 
realizo uma pesquisa que focaliza a formação de formadores em um curso inicial semipresencial, 
esperando que este trabalho possa contribuir para se iniciar, dentro das instituições educacionais, 
uma reflexão sobre as políticas e estratégias para a formação de professores e de formadores que 
inclua a educação bilingue bem como desenvolver políticas e planificação linguísticas para a 
educação que visibilizem as línguas bantu.  

Um dos aspetos identificados como prioritários durante a construção do curso relaciona-se 
com o letramento digital dos alunos, por um lado porque se tratava de um curso semipresencial 
com recurso ao ambiente virtual TelEduc da Unicamp e, por outro, porque o processo de ensino e 
aprendizagem exige o conhecimento de novas tecnologias de comunicação. Todos os temas do 
curso foram amplamente discutidos ou esclarecidos nesses espaços virtuais, sendo que era a 
primeira vez que os alunos escreviam nas suas línguas maternas bantu em contexto virtual. Assim, 
neste recorte trago algumas reflexões e resultados preliminares referentes ao uso da ferramenta 
Fóruns de Discussão, que se revelou como uma das mais produtivas e favoritas dos alunos.  

Do ponto de vista metodológico, Freire & Rocha (2002) apontam que o ambiente TelEduc 
não é neutro, pois há uma relação dialética entre as intenções do formador e sua proposta 
pedagógica continuamente realimentada pelo acompanhamento que faz da evolução do curso e 
das reações e relações dos formandos - e as ferramentas do ambiente TelEduc que lhe 
possibilitam intervenções de diferentes níveis e modos.  
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Mestrado em Linguistica Aplicada 
 

Aqui pretendemos comunicar o andamento da pesquisa desenvolvida no âmbito do curso de 
Mestrado, do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada, da Universidade Estadual de 
Campinas. Analisamos narrativas de trabalhadoras e trabalhadores rurais não-escolarizados, 
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), a fim de apreender como 
estes sujeitos significam suas experiências com a escrita e a sua inserção em práticas, no cotidiano 
de um acampamento de trabalhadores rurais em luta pela posse da terra, nas quais se faz uso da 
escrita: reuniões de núcleos de família, assembléias, reuniões de setor, etc. 

 O corpus por nós analisado faz parte do banco de dados do curso de Letras para educadores 
de área de reforma agrária, da Universidade Federal do Pará- Campus de Marabá, financiado pelo 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Nesta investigação nos 
perguntamos como esses sujeitos significam sua relação com a escrita. A partir da reflexão acerca 
dos sentidos do letramento para esse grupo de adultos não-escolarizados se objetiva contribuir 
para potencializar uma compreensão de alfabetização de jovens e adultos do campo (PAIVA, 1987) 
na qual a vivência, a história e a cultura destes sujeitos não sejam apagadas em nome de um 
letramento autônomo (STREET, 1984), como preconiza a escola que valoriza as práticas de leituras 
individuais acima das práticas sociais.  

Os dados foram gerados  a partir do trabalho de campo, com registro das práticas sócio-
discursivas nos diversos eventos de letramento em que esses sujeitos se inserem, e da descrição 
de como tecem suas relações com o Outro, interlocutor e co-responsável na construção do seu 
dizer e de sua(s) identidade(s) (BAKHTIN, 2004).  Essa opção metodológica se pauta no 
pressuposto de que se deve investigar a linguagem em uso, uma vez que o sujeito e seu contexto 
sócio-cultural constituem o fazer científico  (MOITA-LOPES, 2006; SIGNORINI e CAVALCANTI,1998).  

Pautamo-nos pela concepção de letramento social ou letramento ideológico (KLEIMAN, 
1995, SOARES, 2005) para as reflexões empreendidas nesta pesquisa. Concepção esta a partir da 
qual se admite que as práticas de leitura e escrita situam-se além de uma relação entre indivíduo e 
código lingüístico, vão além das práticas agenciadas pela escola. Assim, o letramento é 
compreendido numa perspectiva sócio-histórica, ou seja, entende-se que o que orienta a forma 
como o sujeito deve entrar em contato com os acervos e suportes de leitura e escrita são os 
contextos, os interesses e as especificidades sócio-culturais que demandam dos sujeitos a 
realização das práticas de letramento.  Afirmamos isto por acreditar que antes mesmo de adentrar 
a escola os sujeitos que vivem em sociedades altamente letradas como a nossa não podem ser 
tratados como se tivessem “grau zero” de letramento, pois diversos são os contextos sociais que 
demandam práticas constituídas de habilidades de leitura e escrita e a escola nesse contexto, por 
si só não contempla todos os eventos de letramento que constituem o cotidiano dos educandos 
(TFOUNI, 2006), ou seja, pessoas não alfabetizadas podem realizar, segundo seu nível de 
letramento, atividades que para uma concepção etnocêntrica e positivista, somente aqueles 
alfabetizados teriam a competência necessária.  

Entende-se que os discursos de sujeitos não-escolarizados acerca dos sentidos que atribuem 
às suas práticas sociais de uso da leitura e escrita podem revelar o controle exercido pelo discurso 
escolarizado, posto que historicamente os trabalhadores rurais não tiveram acesso à educação 
escolar e, quando isto ocorreu, foi  ínfimo o tempo em que permaneceram na escola. Seus 
discursos podem revelar ainda os ditames da escola que são propagados num corpo social que se 
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incumbe de policiar, de cobrar, de exigir certos modos de letramento, demonstrando como, numa 
sociedade das letras (RAMA, 1984) se percebem aqueles que não se apropriaram das tecnologias 
de escrita e leitura. A concepção de letramento entendida como prática social de leitura e escrita 
para além das atividades escolares pode proporcionar o redimensionamento de objetivos no 
processo de alfabetização em turmas de Educação de Jovens Adultos de Escolas do Campo, 
superando práticas que assumem metodologias orientadas por atividades de ensino aprendizado 
da escrita e leitura de textos construídos artificialmente. 

Para refletir sobre esta questão e problematizar o fato de que os sujeitos do campo ao 
adentrarem a escola têm contato com uma língua que não é a sua, posto que esta seja 
eminentemente de tradição oral e não reconhecida oficialmente a não ser como uma variedade, 
um dialeto; e que a escola não sabe (ou não quer) refletir e trabalhar com a língua e as práticas de 
linguagem destes sujeitos, assumimos a perspectiva de Cavalcanti (1999) quanto à existência de 
um mito de monolinguismo no Brasil que eficazmente apaga as práticas linguísticas das minorias 
(indígenas, quilombolas, migrantes) e das maiorias tratadas como minorias (os falantes de 
variedades desprestigiadas do português ou dialetos), aí se incluindo os sujeitos do campo.  

Os resultados preliminares nos mostram que as práticas sociais de letramento dos sujeitos 
desta pesquisa não adentram o contexto escolar, refletindo a consequência de uma metodologia 
de ensino de língua materna centralizada na realização de práticas arbitrárias de leitura e escrita 
que não possibilitam um diálogo com a vivência que os educandos têm com eventos e práticas de 
letramento fora da escola.  

As primeiras análises apontam para a necessidade de se repensar as políticas e o 
planejamento linguístico (CANAGARAJAH, 2005) nas escolas do campo a fim de se  construir um 
presente possível aos excluídos dos benefícios  do desenvolvimento. Assim, o lugar que ocupam 
adultos com baixo grau de escolaridade num contexto social em que se exige cada vez mais 
habilidades de leitura/escrita àqueles que queiram estar inseridos nos diversos eventos de 
letramento, diz muito no sentido de compreendermos as vozes entrecortadas constituintes das 
identidades que se configuram de forma fragmentada (HALL, 2005). Os dados apontam para 
demandas de políticas públicas do campo, sempre considerando as realidades dos sujeitos 
enraizados nestes espaços sociais. As demandas são de ruptura com um modelo educacional que 
sempre tomou os sujeitos descolados de suas práticas sociais, por isso mesmo o fracasso sempre 
tido como do povo e não um fracasso produzido para o povo.  
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Divulgação e cultura científica na inclusão digital: experiências com os projetos Gesac e Casa 
Brasil em Campinas 
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O presente trabalho busca identificar uma interface entre o processo de inclusão digital e a 

cultura científica por meio de levantamento e análise de atividades específicas de alguns 
programas de inclusão. Para isso, utilizaremos como base dois telecentros do município de 
Campinas, vinculados, simultaneamente, a dois projetos federais de grande representatividade no 
campo da inclusão digital: o “Gesac” e o “Casa Brasil”. Para este estudo, partimos da premissa de 
que o processo de divulgação científica está, ou pelo menos deveria estar, imbuído no currículo de 
inclusão, já que colabora com a construção própria de sentidos e com a conscientização sobre os 
papéis sociais e o processo de evolução científica e tecnológica no país e no mundo, 
principalmente nos setores que possibilitam a existência de programas de inclusão como os que 
aqui serão estudados utilizados, além do discurso de cidadania, inclusão e apropriação social que 
permeia o discurso da divulgação científica, semelhante ao que acontece na inclusão digital. 
Dentre os objetivos da pesquisa, podemos destacar a aferição de cultura científica em um 
programa de inclusão, análise de atividades específicas de divulgação científica, de educação 
tecnológica em instituições não formais como os telecentros, além de identificar iniciativas que 
tenham caráter de difusão da ciência e da tecnologia, mesmo que não tenham sido concebidas 
com esse intuito. Dessa forma, pretendemos unir esses dados com uma análise posterior de 
ecossistemas comunicativos proporcionados pela inclusão digital, lidando, principalmente, com 
conceitos de sociedade da informação, inclusão sociodigital, cultura científica, cidadania digital e 
apropriação social da ciência e da tecnologia. 

O objeto de estudo é constituído pelos telecentros ligados aos projetos citados 
anteriormente. Em Campinas, existem duas unidades de inclusão digital vinculadas aos projetos 
do governo federal – Gesac e Casa Brasil –, sendo que uma dessas unidades ainda possui parceria 
com a prefeitura do município. O Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(Gesac) é um programa de inclusão digital em larga escala do governo federal, diretamente 
vinculado ao Ministério das Comunicações. Conforme informado no portal oficial do Gesac 
(www.idbrasil.gov.br), ele “tem como meta disponibilizar acesso à Internet e mais um conjunto de 
outros serviços de inclusão digital a comunidades excluídas do acesso e dos serviços vinculados à 
rede mundial de computadores”. Os telecentros são conectados à internet de alta velocidade por 
intermédio de diversos tipos de tecnologia, sendo que os locais remotos são privilegiados para o 
acesso via satélite. As unidades contam com os serviços de telefonia via VoIP e IPTV, que permite a 
veiculação de programas como a TV Escola, por exemplo. O Gesac é um programa que faz 
interface e apoia vários outros, como acontece com o Casa Brasil. O projeto de inclusão digital 
Casa Brasil é uma iniciativa que privilegia áreas com baixo índice de desenvolvimento humano, 
levando infraestrutura e conhecimento necessários a uma revitalização, integração e 
transformação social na comunidade na qual é implementado. Como podemos absorver do site 
oficial do projeto (www.casabrasil.gov.br), o Casa Brasil “*...+ privilegia, sobretudo, ações em 
tecnologias livres aliadas a cultura, arte, entretenimento, articulação comunitária e participação 
popular. As atividades desenvolvidas estimulam a apropriação autônoma e crítica das tecnologias, 
como por exemplo o software livre, a democratização das comunicações e o desenvolvimento 
local orientado pelos princípios da economia solidária”. Para esta pesquisa, vimos propor a 
utilização das unidades vinculadas, simultaneamente, a estes dois programas, na cidade de 
Campinas, como locais principais para análise e coleta de dados. A escolha de uma unidade de 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 27 

 

211 
 

inclusão digital que envolve os dois projetos acima apresentados é baseada em uma junção de 
fatores favoráveis. O Gesac é o maior programa de inclusão digital brasileiro e um dos maiores do 
mundo, apoiando iniciativas em todas as regiões do país. O Casa Brasil é um projeto que privilegia 
as camadas mais carentes da sociedade e que valoriza e incentiva tradições e cultura popular, algo 
de muita representatividade para um trabalho como este. 

O foco desse trabalho será verificar como se dá a interface entre o processo de inclusão 
digital e a divulgação científica, visto que os programas a serem analisados desenvolvem oficinas 
de divulgação científica. Nesse sentido, nossa pergunta é: qual é a natureza dessa interface? A 
metodologia a ser utilizada ainda não está totalmente definida. Por enquanto, ela é constituída de 
fases quantitativas e qualitativas. A princípio, será feita uma varredura de informações em nível 
nacional, algo mais generalizado, apenas para traçar um panorama sobre o tema que desejamos 
destrinchar. Posteriormente, aprofundando com os telecentros do município de Campinas que 
foram escolhidos como objetos, pretendemos utilizar métodos participativos e observacionais, 
para ter uma melhor compreensão dos impactos das atividades analisadas, de modo que isso 
possa contribuir para alinhavar a interface que pretendemos descrever, a relação divulgação 
científica – inclusão digital. 

É importante salientar que a divulgação científica e a inclusão digital são permeadas por 
discursos semelhantes de cidadania e inclusão social, dentre outros, o que orientou essa investida 
de pesquisa. Para nós fica claro que a relação existe e nosso intuito é descrevê-la com base nos 
exemplos que temos disponíveis. 
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Sobre mexer no computador: histórias pessoais e representações de professoras em serviço. 
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Esta proposta de trabalho faz parte de uma investigação preliminar de campo, dentro de 

uma pesquisa de doutorado cujo objetivo é olhar as representações de professores em serviço na 
rede pública de algumas escolas do sul do estado de Minas Gerais. Utilizo conceitos, tais como 
multiculturalismo (SEMPRINI, 1997; HALL, 2003; CANCLINI, 2003), letramentos digitais (SNYDER, 
2009; BUZATO, 2001, 2006), e (CAVALCANTI, 1999) para pensar no contexto de formação dos 
professores. Trata-se de uma pesquisa de cunho etnográfico (ERICKSON, 1982; CAVALCANTI, 
2006). Segundo (BRAGA, 2007, p.181), a partir de 1990, os estudos do letramento buscam 
entender também eventos de letramento que ocorrem no contexto digital e o impacto dessas 
práticas na cultura. O processo de globalização da cultura e do mercado se apóia fortemente nos 
recursos oferecidos pelo computador e, principalmente, pela internet e na perspectiva da 
Lingüística Aplicada houve um maior interesse em entender como a mediação da tecnologia digital 
afeta a linguagem e as práticas escolares e cotidianas. 

Ao se tomar a educação como fator imprescindível para dominar as tecnologias com um 
pensamento crítico, faz-se necessário pensar na realidade cultural e social dos professores em 
serviço e considerar a formação à qual a maioria desses professores teve acesso, as ferramentas 
que estão disponíveis dentro da escola e as exigências que agora são feitas. 

A escola como instituição foi criada como espaço de reprodução do poder, embora se tenha 
esperança de que ela seja um espaço de transformação. Vale lembrar das relações de poder que 
são reproduzidas também dentro da escola como espaço profissional: o projeto político 
pedagógico é feito aquém das decisões dos professores e a formação, à qual a maioria dos 
profissionais da educação tem acesso, reproduz as formas de poder hegemônicas. A escola é um 
espaço multicultural que reproduz uma cultura, uma forma de pensar hegemônica por meio de 
seu currículo e de suas ações. 

No contexto deste trabalho, alinham-se questões de linguagem, novas tecnologias e 
formação de professores, assim, utiliza-se o paradigma interpretativista, pois neste paradigma, o 
pesquisador é visto como parte integrante do fato social. Ou seja, ele participa com os outros 
sujeitos daquela realidade social para chegar a um entendimento mais profundo possível da 
mesma. Buscam-se generalizações que possam dar conta da gama de interpretações geradas 
naquele contexto. Essa gama de interpretações pode levar a uma compreensão geral do evento 
social para se chegar, então, a uma teorização. 

O interesse surgiu ao pensar sobre as atuais exigências sobre o trabalho do professor, via 
secretaria de estado da educação e as ferramentas que são disponibilizadas. Tomo como exemplo 
o que se poderia chamar, grosso modo, de projeto de inclusão digital no qual o governo de Minas 
Gerais disponibilizou alguns computadores para algumas escolas para a montagem de uma sala de 
informática cuja utilização seria feita por professores e alunos, bem como os cursos de 
capacitação que foram oferecidos para que os professores usassem a sala de informática. No 
percurso dessas ações do governo percebem-se as contradições entre a implementação das 
políticas públicas de inclusão digital e as prescrições para a atuação dos/as professores/as, via 
cursos de capacitação. 

Pode-se notar durante algumas entrevistas com alguns profissionais da educação a 
recorrência de falas tais como: a) de que os professores resistem em trabalhar com 
computadores, b) alunos sabem usar computadores melhor que os professores e c) que os 
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computadores oferecem inúmeras possibilidades de aprendizagem e os professores não 
aproveitam e esta é a razão pela qual a sala de informática não seja utilizada. 

O objetivo desta apresentação é mostrar a análise parcial de uma investigação preliminar do 
campo gerada por meio de entrevistas com profissionais da educação que atuam no ensino 
fundamental e médio em algumas escolas públicas de uma cidade no sul de Minas Gerais. O tema 
da entrevista foi o curso de formação pré-serviço ao qual as entrevistadas tiveram acesso, o 
contato das mesmas com as tecnologias de informação e comunicação mediadas pelo computador 
e o uso dessas tecnologias na sala de aula.  

As entrevistas foram realizadas em horário marcado antecipadamente, gravadas em áudio e 
as professoras narraram suas experiências com computadores. Nesta investigação preliminar do 
campo, a tentativa foi ouvir as professoras, saber mais sobre o contexto, no contato com as 
pessoas que dele participam de maneira mais direta, de modo, a saber, quais são os anseios, as 
dificuldades e as representações construídas sobre as tecnologias de comunicação e informação 
no contexto escolar. 

Pode-se perceber, de maneira preliminar, após as entrevistas que não houve espaço dentro 
das escolas para que a sala de informática fosse usada em um curso ou uma investigação de suas 
possibilidades juntamente com os professores, mas sim em cursos cujo objetivo fosse o de utilizar 
os aplicativos de maneira técnica sem considerar a articulação de conhecimentos técnicos e 
pedagógicos. 

Após as entrevistas, iniciou-se a construção do cenário de pesquisa visando à utilização de 
alguns dos recursos da sala de informática juntamente com as professoras em um curso 
semipresencial visando a articulação de conhecimentos técnicos e pedagógicos em forma de 
pequenos projetos.    

A idéia é de observar como é que os professores desenvolvem as propostas utilizando os 
computadores e internet dentro do ambiente de trabalho, isso porque de uma maneira ou de 
outra os alunos já estão conectados em suas próprias casas num espaço que não é neutro, embora 
estejam incluídos nele de uma forma ou de outra sob a lógica do sistema. 
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MESA 28 – MULTICULTURALISMO E PLURILINGUISMO 
Construções identitárias e territórios: subsídios para políticas de línguas e de internacionalização 
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No mundo contemporâneo, em que as novas tecnologias reinventaram as noções de 
distância, tempo/espaço e territórios, as fronteiras estão se tornando cada vez mais líquidas ou 
porosas (BAUMAN, 2005), impossibilitando que as novas bases sociais sejam compreendidas sem 
que se considerem os atravessamentos de conhecimento, informação e experiência construídos 
nos diversos lugares e nos diferentes tempos, o que, em última análise, abarca as noções de 
transculturalidade e de plurilinguismo. Nesse contexto, cada vez mais, as universidades brasileiras 
buscam efetivar seu processo de internacionalização – processo este que está longe de ser 
compreendido de maneira única, uma vez que se efetiva sob bases políticas e interesses científicos 
e econômicos (OLIVEIRA & DORNELLES, 2007). Pode-se afirmar, no entanto, que os projetos de 
internacionalização se sustentam em alguns pilares: i) tratados de cooperação e intercâmbios 
entre universidades do mundo todo são cada vez mais desejáveis, pois, além de promover 
interessantes trocas do ponto de vista lingüístico-cultural e científico-tecnológico, podem abrir 
mercados e novas divisas para os países e ii) é vantajoso para as universidades contribuir com essa 
cooperação para que alcancem pontuação capaz de posicioná-las no ranking das melhores 
universidades do mundo. O desejo de internacionalização das universidades vem gerando o 
aumento de intercâmbios e o PEC-G (Programa Convênio Estudantes de Graduação), que atende 
países em desenvolvimento – notadamente da América Latina e África –, é um dos intercâmbios 
que mais tem crescido. Por meio dele, o estudante selecionado cursa gratuitamente a graduação 
em universidades brasileiras e, em contrapartida, deve atender a alguns critérios, dentre eles, 
comprovar que é capaz de custear suas despesas no Brasil, não exercer nenhum tipo de trabalho 
remunerado, ter certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e proficiência em 
língua portuguesa. Tal situação tem aumentado, nas universidades, a demanda por cursos 
específicos de Português Língua Estrangeira (PLE) que preparem o aluno para o exame de 
proficiência em Português do Brasil, o Celpe-bras, uma das exigências do convênio. O Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) do Brasil disponibiliza a aplicação do Celpe-bras em muitos países 
contemplados pelo convênio, permitindo que os estudantes se preparem e prestem o exame 
antes de chegarem ao país. Na África, porém, isso acontece apenas na Nigéria, por isso o MRE 
destaca algumas universidades brasileiras (principalmente estaduais e federais) como pólos de 
preparação para o exame e, cerca de um ano antes de efetivamente ingressarem nos cursos de 
graduação pleiteados, os estudantes chegam a essas universidades e são matriculados em 
disciplinas de PLE, o que gera uma situação de ensino-aprendizagem bastante específica que 
certamente traz implicações para as políticas de línguas traçadas pelas universidades e pelo 
governo brasileiro. Também há de se considerar as dificuldades enfrentadas por esses estudantes 
- sejam elas econômicas (já que não possuem nenhum tipo de bolsa) ou relacionadas à integração 
ao ambiente acadêmico e cultural no qual se encontram - e que incidem sobre suas construções 
identitárias. Esses eventos específicos de letramento com estudantes em situação diaspórica, 
advindos de contextos sociolinguísticos e culturais complexos, apontam para a impossibilidade de 
se pensar as políticas de ensino de PLE e de internacionalização sem uma necessária interlocução 
entre objetivos de ensino e objetivos de políticas públicas. Dessa forma, pensar as políticas de 
ensino do Português nesse contexto e a própria internacionalização deve fazer parte das 
prioridades de uma agenda de pesquisa na área de ensino-aprendizagem de PLE. Creio ser 
fundamental também focalizar esses estudantes e suas construções identitárias em seus contextos 
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de aprendizagem da língua no Brasil, problematizando questões sócio-históricas, políticas, 
ideológicas, lingüísticas e de poder que necessariamente perpassam qualquer cenário focalizado, 
mas notadamente este que contempla minorias. O trabalho desenvolvido é de cunho etnográfico 
(ERICKSON, 1986) e durante dois semestres, como professora da universidade, ministrei cursos 
específicos de português para os estudantes congoleses do PEC-G. As aulas e vários momentos de 
acompanhamento extra-classe - especialmente planejados - foram gravados em áudio. Outros 
instrumentos foram utilizados para a geração de registros: diários retrospectivos (escritos e 
gravados), anotações e diário de campo, entrevistas gravadas com os alunos. O objetivo do 
trabalho é focalizar construções identitárias de alunos congoleses do PEC-G em situação de 
aprendizagem de português, analisando como suas performances discursivas (BAUMAN, 1977; 
1986) estão relacionadas à noção de territórios (HAESBAERT, 2004, 2007; DELEUZE & GUATARI, 
1995; entre outros), bem como a processos de multiterritorialização (HAESBAERT, op.cit.). Como 
resultado parcial, é possível dizer que os registros evidenciam que as características do convênio e 
uma série de especificidades e dificuldades enfrentadas pelos estudantes limitam as possibilidades 
de reterritorialização ou multiterritorialização de toda ordem, havendo o que o geógrafo 
Haesbaert denomina de “territorialização precária”, que é constitutiva das identidades desses 
estudantes e pode caracterizar processos de exclusão. Dentre essas especificidades estão, por 
exemplo, a dificuldade de se manterem no país com seus próprios recursos, a falta de 
planejamento adequado de cursos de português para esse público, a maneira como as diferenças 
em relação às construções culturais e ao letramento dos estudantes são tratadas no contexto 
acadêmico e fora dele. Com uma perspectiva pós-colonialista (CAVALCANTI, 2006; MOITA LOPES, 
2006, entre outros), o trabalho busca um olhar localizado, que abra possibilidades de desconstruir 
o que é tomado como único, invisibilizando uma infinidade de nuances sempre moventes e, por 
isso mesmo, híbridas (BHABHA, 1990) de nossas identidades e práticas sociais. Acredito que a 
problematização e visibilização dessas nuances podem subsidiar a discussão acerca das diretrizes 
de políticas para o ensino de PLE, considerando-se o forte movimento de internacionalização das 
universidades.  
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A imigração crescente nos últimos anos trouxe às escolas brasileiras o desafio de acolher e 

ensinar crianças falantes de outras línguas que não o português. Pensando na crescente 
heterogeneidade do público que freqüenta as escolas, o objetivo desta pesquisa é compreender 
como crianças em contato com duas línguas, freqüentando escolas brasileiras, passam pelo 
processo de alfabetização. Tendo em vista a carência de estudos sobre biletramento e 
alfabetização de crianças bilíngues, a falta de formação específica para os professores que atuam 
em contextos linguisticamente complexos, e os mitos que cercam esta questão, a relevância desta 
pesquisa está em contribuir com um entendimento dos caminhos, percalços e possibilidades 
vividos pelas crianças na compreensão a apropriação do sistema de escrita.  

Algumas questões que norteiam nossa pesquisa são: É de fato recomendável que crianças 
imersas em um ambiente de diversidade cultural e lingüística vivenciem o processo de 
escolarização na língua materna? O que ocorre quando a língua materna não é a língua 
portuguesa? É possível definir qual a língua materna de uma criança? Como? Em que bases pode 
se apoiar a escolha de uma (ou mais) língua(s) para o processo de alfabetização das crianças? De 
que formas essa(s) língua(s) pode(m) se organizar no dia-a-dia da escola, no currículo e na 
avaliação? É possível, ou desejável, que as crianças se tornem usuárias competentes de duas ou 
mais línguas na oralidade, na leitura e na escrita?  

Para isso, parte-se de um quadro teórico que permita compreender o processo de 
alfabetização inicial de crianças bilíngues, levando em conta as línguas a que têm acesso. Faremos 
uma revisão teórica dos conceitos de alfabetização, letramento, bilinguismo, biletramento e 
educação bilíngue, (TEBEROSKY, 2004; HORNBERGER, 2004; ROJO, 2009; MAHER, 2007; GARCIA, 
2009; COX e ASSIS-PETERSON, 2007, entre outros) e investigaremos o dia-a-dia de crianças 
bilíngues em duas escolas da rede pública de São Paulo, em uma pesquisa de cunho etnográfico. A 
geração de dados se dará pela observação e participação em situações didáticas propostas a 
crianças no início do Ensino Fundamental, complementada com entrevistas com professoras e 
coordenadoras pedagógicas. 

O interesse neste tema surgiu dos dez anos de experiência como professora e coordenadora 
pedagógica em escolas bilíngues, nos quais o contato com crianças falantes e aprendizes de 
diversas línguas apresentou complexos desafios na construção do projeto político pedagógico e do 
desenho curricular, na formação continuada de professores e na organização de situações de 
ensino-aprendizagem. Observações empíricas demonstraram que ao compreender o sistema de 
escrita em uma língua, as crianças espontaneamente tentavam decifrar escritas em outras línguas 
às quais tivessem acesso, conseguindo frequentemente fazê-lo quando o registro é o mesmo, 
como ocorre em português, inglês, espanhol, entre outras línguas escritas alfabeticamente. Na 
pesquisa realizado no Mestrado observamos que os professores procuravam manter as línguas 
isoladas, separando os falantes, os tempos e os espaços de uso de cada língua, minimizando o 
contato translinguístico, no intuito de evitar possíveis confusões e misturas de línguas, o que no 
limite configura uma forma monolinguística de formar crianças bilíngues.  

As crianças imigrantes nas escolas públicas brasileiras vivenciam o desafio de receberem 
toda sua educação na língua portuguesa, não tendo consideradas suas línguas maternas nas 
atividades e propostas didáticas da escola, seja porque os professores dessas escolas não 
dominam suas línguas, seja porque esperam que elas aprendam a língua portuguesa e se 
assimilem aos parâmetros culturais locais. Tendo a seu encargo a incumbência de aprender a 
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língua e os marcadores culturais locais, as crianças imigrantes precisam realizar por si sós a 
adaptação ao país, aprendendo a língua, os conteúdos escolares e a etiqueta interacional local, 
pois não há programas específicos para acolher estas crianças. Sua(s) língua(s) primeira(s) ficam 
relegadas ao espaço da família, perdendo a oportunidade de valorizar, ampliar e desenvolver suas 
competências comunicativas nesta(s) língua(s). As crianças brasileiras, por outro lado, ainda que 
sejam falantes de português, nem sempre têm domínio da variedade-padrão esperada pela escola, 
o que torna este contexto linguístico complexo, plurilíngüe e pluridialetal. Acreditamos que levar 
em conta a diversidade lingüística presente nestes contextos, valorizando-a e considerando as 
línguas e variedades no ensino pode ampliar o desenvolvimento das crianças como um todo. 

De modo mais amplo, esta pesquisa se é fruto de um conjunto de contribuições teóricas 
recentes que têm questionado a construção dos estados-nação, a visão monolítica de cultura e a 
impressão que se formou sobre o Brasil como um país monolíngüe (CAVALCANTI, 1999; 
BEREMBLUM, 2003; entre outros). Esta mudança de paradigmas se insere nas mudanças sociais, 
políticas, econômicas, científicas e tecnológicas que transformaram profundamente nosso modo 
de perceber e interpretar o mundo nos últimos anos, frequentemente referidas como 
globalização, pós-modernidade ou modernidade tardia, tiveram forte repercussão nas ciências 
humanas e na educação.  

Transformações ideológicas e sociais decorrentes desse panorama têm marcado a educação 
nos últimos anos, ainda que de forma incipiente. O início do reconhecimento das cerca de 230 
línguas que constituem o panorama sócio-linguístico brasileiro (embora a língua oficial nacional 
continue a ser apenas o português); a garantia do direito dos povos indígenas à educação bilíngue 
e intercultural, a introdução à LIBRAS nos cursos de formação de professores são alguns exemplos 
destes avanços. Há, porém, um caminho muito longo a percorrer na garantia dos direitos 
linguísticos no Brasil, sobretudo das minorias ou “maiorias minoritarizadas”, como se refere 
Cavalcanti (1999) em relação aos falantes de variedades desprestigiadas da língua portuguesa.  

Esperamos que esta pesquisa contribua com reflexões que auxiliem professores, 
coordenadores, formadores e pais na proposição de situações de ensino-aprendizagem das línguas 
que contribuam com a formação geral da criança, sua apropriação do sistema de escrita e 
ampliação de suas competências comunicativas em suas línguas. 
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Os objetivos traçados para nossa pesquisa têm como referência o projeto temático de 

equipe História do Português Paulista - Projeto Caipira, financiado pela FAPESP (proc. nº. 
06/55944-0). Nessa linha, a principal proposta é investigar as relações entre a constituição da 
sociedade paulista e suas variedades lingüísticas, tal como se apresentam no Estado de São Paulo 
(cf. Castilho, 2007). No que se refere aos procedimentos metodológicos, marca-se a opção pelo 
trabalho interdisciplinar, numa perspectiva integrada de investigação, emparelhando, 
cientificamente, a realidade histórica e a lingüística. 

No recorte aqui proposto, focalizamos as relações entre a formação histórica da capital 
paulista e os usos lingüísticos das sociedades que a habitavam. 

A análise diacrônica incide no período de 1870 a 1910, época de mudanças decisivas para o 
Brasil e particularmente para essa multifacetada cidade, que sofre um intenso processo de 
urbanização e de crescimento.  

É importante observar que não se trata somente de um processo de transformação física, 
expresso materialmente na “dimensão agigantada e opulenta” da urbe (Moreira Pinto, 1979), mas 
da alteração da população urbana e, conseqüentemente, das formas de sociabilidade que a 
definiam. Apesar das divergências quanto à datação e dos apontamentos de mudanças operadas 
na cidade em períodos anteriores, pode-se dizer que essas transformações econômicas, sociais, 
políticas e culturais que incidiram sobre São Paulo tiveram seu ponto de inflexão em 1870, quando 
a transição da sociedade rural e provinciana à sociedade urbana adquire maior visibilidade.   

As causas mais evidentes do desenvolvimento de São Paulo nesse período relacionam-se ao 
trinômio: cultura cafeeira, expansão ferroviária e adensamento populacional, com a chegada dos 
imigrantes. Sobre o período, Morse (1970, p. 209) afirma que as novas ferrovias, atuando como 
importante precipitante e agindo em conjunto com os muitos catalisadores que se infiltraram na 
pequena cidade pós-colonial, propiciaram o início da expansão da metrópole.  

É comum, na historiografia, a apresentação da imigração como um desdobramento de dois 
processos: a abolição da escravatura e o início da República. A mudança social operada pelo 
primeiro processo conjuga-se à mudança política operada pelo segundo. Assim, o crescimento da 
entrada de estrangeiros começa a verificar-se na fase que segue a abolição, dada a evidente 
necessidade de mão de obra.  

Nesse contexto, mais do que descrições e dados numéricos, importa a apreensão do 
fenômeno social, ou seja, a observação de que houve, no Brasil, um significativo movimento de 
pessoas, o qual assumiu uma configuração específica em São Paulo, dado surgir como parte de um 
complexo de processos que resultou na modificação da imagem identificatória da cidade, (cf. 
Bresciani, 1999, p.30-32). A transformação de São Paulo, se observada numa perspectiva ampla, 
cumpre parte do projeto de desenvolvimento nacional (cf. Morse, 1974), com profundas 
implicações históricas, todavia, considerada numa perspectiva que contemple os processos sociais 
e as experiências vividas pelas sociedades que a habitavam, tal transformação resulta não 
somente das exigências do “progresso” nacional, mas da ação efetiva dos imigrantes, com a 
ocupação dos espaços, com a formação de núcleos de comunidades lingüísticas.   

Partindo desse quadro geral, nesta etapa do trabalho focalizamos, especialmente, a 
complexa experiência social e lingüística do imigrante italiano. 

Tomando como ponto de partida o texto “Belenzinho (1910)”, do memorialista Jacob 
Penteado (1960), procuramos atentar para o modo como o italiano se inscreve na “nova” 
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sociedade e para o modo como a língua, os hábitos e as profissões do imigrante se associam na 
construção de sua identidade, quer para sua inscrição como um tipo popular, quer para sua 
inscrição como estrangeiro.  

O “olhar” de Jacob Penteado, associado às reflexões muito presentes na historiografia, 
guiam nossas considerações, tanto no que se referem à representação social ambígua que na 
época se faz desses sujeitos – força de trabalho necessária e intrusão descaracterizadora de 
costumes originais (cf. Bresciani, 1999) –, quanto no que se referem à problemática das línguas em 
contato, no caso, o italiano e o português. 

Estabelecendo um diálogo com a Sociolingüística, História e Sociologia da Linguagem, 
propomos que nesse espaço sócio-histórico em que o imigrante se inseriu como italiano, 
estrangeiro, ítalo-paulista, surgiram os mais diversos conflitos, os quais interferiram no processo 
de aquisição da língua portuguesa por esses aprendizes, sobretudo porque a aprendizagem não 
ocorreu em um espaço de neutralidade.  

Dessa perspectiva, as conclusões aqui apresentadas evidenciam que, para além do 
fenômeno lingüístico propriamente dito, a língua misturada do imigrante italiano configura a 
memória e a base da identificação desses sujeitos em seu novo espaço social e histórico, 
influenciando não somente sua própria cultura, mas também a cultura da sociedade receptora (cf. 
Orlandi, 1996).  

Para desenvolvimento do estudo, tomamos como fonte de dados a “representação” de 
alguns eventos orais, conforme apresentados no texto de Jacob Penteado, bem como textos 
escritos pelos próprios imigrantes, extraídos dos registros obrigatórios de escolas (Mapa do Ensino 
Privado do Município de São Paulo, artigo nº. 205 de 22/08/1887) apresentados à Instrução 
Pública entre 1889 e 1903. 
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inglesa no Brasil 
 

Autor: Elias Ribeiro da Silva  
Orientadora: Matilde Scaramucci 

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguística Aplicada 

 
Meu objetivo nesta comunicação é apresentar uma visão panorâmica de minha pesquisa de 

doutorado em Linguística Aplicada (subárea de Língua Estrangeira). Meu objeto de estudo é a 
política linguística da língua inglesa em funcionamento na sociedade brasileira contemporânea. 

Segundo Calvet (2007, p. 11), deve-se entender a política linguística (language policy) como 
“a determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade” 
enquanto a implementação de uma política linguística recebe o nome de planejamento linguístico 
(language planning). Spolsky (2004), por sua vez, denomina a manipulação intencional da língua 
de gerenciamento linguístico (language management). Pode-se afirmar, a partir desses dois 
autores, que a política linguística, como entendida tradicionalmente, refere-se à intervenção 
consciente de um agente em uma língua ou contexto linguístico. 

A política linguística, entretanto, também pode existir independentemente de um grupo (de 
um agente) que a promova. Na realidade, ações oficiais no sentido de promover ou denegrir uma 
língua podem não funcionar ou funcionar no sentido contrário ao pretendido. A esse respeito, 
Spolsky afirma que 

 
[...] a política linguística existe mesmo onde ela não foi explicitada ou estabelecida 
oficialmente. Muitos países, instituições e grupos sociais não têm políticas linguísticas 
formais de maneira que a natureza de sua política linguística deve ser derivada a partir do 
estudo de suas práticas e crenças linguísticas. Mesmo onde há uma política linguística 
formal, seu efeito nas práticas linguísticas não é garantido nem consistente (SPOLSKY, 
2004, p. 08). 

 
Em países em que não há uma política linguística oficial, como é o caso brasileiro 

relativamente às línguas estrangeiras (excetuando o caso do espanhol), a descrição da política 
linguística da comunidade torna-se muito mais complexa. Para Spolsky (2004) e Shohamy (2006), 
devem-se focalizar, nesses contextos, as práticas linguísticas (language practices) e as crenças ou 
representações sobre a língua / linguagem (language beliefs) para descrever a real política 
linguística da comunidade. 

Como se pode observar, o foco, nessa concepção ampliada de política linguística, desloca-se 
do texto legislativo para a vida social. As práticas sociais e as crenças ou representações 
relacionadas à língua / linguagem ocupam um lugar central no modelo de política linguística 
proposto por Spolsky (2004) e ampliado por Shohamy (2006, 2009), uma vez que, para esses 
autores, as crenças / representações levam à constituição de uma “ideologia consensual”, o que 
pode levar à atribuição de valor positivo e prestígio a uma língua e a determinados usos 
linguísticos. Nessa direção, Spolsky afirma que “essas crenças derivam das práticas e, ao mesmo 
tempo, as influenciam” e que a “ideologia linguística ou crenças designa o consenso de uma 
comunidade discursiva acerca do valor a ser atribuído a cada uma das variantes ou variedades 
linguísticas que compõem seu repertório” (SPOLSKY, 2004, p. 14). Na descrição de uma política 
linguística, é importante considerar, então, a conjuntura mais ampla na qual ela se desenvolve. 

O modelo de política linguística proposto por Spolsky (2004) apresenta três componentes 
principais: crenças ou representações (beliefs), práticas (practices) e gerenciamento 
(management). As crenças / representações se referem às ideologias sobre a língua / linguagem 
que subjazem à política, enquanto as práticas linguísticas se relacionam à ecologia linguística de 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 28 

 

224 
 

uma região e focalizam as práticas que, de fato, ocorrem na comunidade, independentemente da 
política linguística oficial em vigor. O gerenciamento linguístico, por sua vez, refere-se aos atos 
específicos que objetivam manipular o comportamento linguístico. 

Shohamy (2006, 2009) amplia o modelo proposto por Spolsky (2004) ao introduzir o conceito 
de mecanismo (mechanism) ou dispositivo (device) de política linguística. Os mecanismos ou 
dispositivos são os canais por meio do quais as políticas são introduzidas e incorporam as 
“agendas ocultas” (hidden agendas) da política linguística. Essas agendas compreendem, segundo 
Shohamy (2006), os objetivos não explícitos de uma política linguística. Relacionam-se, portanto, 
aos objetivos e interesses velados que subjazem à implementação de medidas de política 
linguística. Para Shohamy, a política linguística é disseminada e reafirmada na estrutura social por 
meio desses mecanismos. 

Em minha pesquisa, focalizo, particularmente, aqueles mecanismos que integram a chamada 
política linguística educacional (Educational Language Polícy), isto é, os mecanismos de política 
linguística que estão diretamente relacionados à educação linguística. Meu objetivo, 
especificamente, é discutir o papel desempenhado pelo exame vestibular e pelos exames 
internacionais de proficiência na política linguística da língua inglesa em funcionamento no Brasil. 
Como estudo de caso, focalizo a prova de inglês do exame vestibular da Universidade Estadual de 
Campinas e o First Certificate in English, exame de proficiência da Universidade de Cambridge. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base etnográfica. O corpus de análise é constituído por 
entrevistas com alunos de um curso preparatório para o vestibular da Universidade Estadual de 
Campinas e por entrevistas com alunos que estão se preparando para o First Certificate in English. 
Para a análise dos dados, operacionalizo o modelo de política linguística proposto por Shohamy 
(2006, 2009), discutido acima, e o conceito de representação, como proposto nos Estudos 
Culturais, particularmente por Hall (1997) (Apoio: CNPq – Processo no. 140306/2007-2). 
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MESA 29 – ANÁLISE DO DISCURSO 
Administrando as fronteiras: a construção de modelos em espaços virtuais de relacionamento 

 
Autora: Ana Claudia Cunha Salum 
Orientadora: Maria José Coracini  

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguistica Aplicada 

 
O objetivo desta comunicação é apresentar parte da análise que está sendo realizada em 

minha pesquisa de doutorado, a qual tem como objetivo principal observar traços da identidade 
do professor, por meio da troca de informações ou do relato de suas experiências profissionais e 
pessoais, em comunidades virtuais de relacionamento de professores de inglês. A ideia desta 
pesquisa partiu da observação do aumento de comunidades virtuais de relacionamento que se 
direcionam a professores de inglês, assim como do grande número de professores nelas inscritos. 
Os contextos virtuais de relacionamento são concebidos, nesta pesquisa, como práticas sociais 
discursivas contemporâneas, como um fenômeno de vida coletiva. Faz-se pertinente observar as 
autoimagens do professor de inglês construídas em ambientes virtuais de relacionamento, de 
modo a buscar indícios dessa identidade em construção. Considera-se, nesta pesquisa, a 
identidade como sempre fragmentada e constantemente (re)construída e (trans)formada pelo 
imaginário social e por meio da relação com o outro, com quem criamos laços. A identidade 
apresenta-se como um sentimento ilusório de unidade, de completude e inteireza: Identidade é 
também interpretação, para não dizer ficção (CORACINI, 2007, p. 51). No que se refere à teoria, 
esta pesquisa se filia a uma perspectiva discursiva, situando-se, ainda, na interface entre a 
desconstrução e a psicanálise freudo-lacaniana. O corpus da pesquisa foi coletado em dois sites de 
relacionamento virtual, mais especificamente no Orkut e no British Council, onde foi possível 
localizar diversas comunidades destinadas a propiciar uma interlocução entre os professores de 
inglês nelas inscritos. Nessas comunidades, foram coletados enunciados pertencentes aos Fóruns, 
que consistem em espaços reservados à discussão e aos comentários de professores de inglês 
sobre os mais diversos aspectos da sua profissão ou mesmo da sua história profissional. Apesar do 
pressuposto de que a comunicação mediada pelas chamadas Novas tecnologias pode servir para o 
indivíduo explorar diferentes aspectos de si mesmo, para a (re)construção e uma nova relação 
com a sua identidade, para mudar a maneira de pensar e sentir sobre si mesmo e para novas 
experiências de identidade (TURKLE, 1996), faz-se a hipótese de que o ingresso de professores em 
comunidades virtuais de relacionamento de professores de inglês potencializa a construção de um 
modelo identitário, cultivando valores de estabilidade e continuidade. Especificamente para esta 
apresentação, foram selecionados os excertos cuja análise revela um olhar avaliador do professor 
sobre si mesmo, sobre o outro professor, sobre a sua prática pedagógica e, ainda, sobre a sua 
formação acadêmica. Constata-se que esse olhar avaliador do professor sobre si mesmo, sobre 
aspectos da sua prática pedagógica e da sua formação é de natureza dicotômica e, portanto, 
generalizante, contribuindo para a construção de um modelo de professor, de prática, de 
metodologia, de escola e de língua, à medida que estabelece verdades universais e funciona como 
estruturas de alienação, com um mesmo julgamento e um mesmo olhar sobre o professor e sobre 
o processo pedagógico como um todo. O olhar avaliador do professor sobre si mesmo propaga um 
modelo de professor o qual deve ter, ser ou sentir de acordo com modelos construídos na 
realidade. O aluno, por sua vez, é padronizado como aquele que deve corresponder às 
expectativas do professor: um aluno ideal. No que se refere à formação acadêmica, percebe-se 
que esses professores a concebem como algo estanque e passageiro, ligada sempre a fatores de 
ordem técnica/metodológica e linguística, o que desvela um desejo de transformar o diferente em 
igual e de tornar inteiro o que é constitutivamente fragmentado: um desejo de encontrar, na 
teoria, uma fórmula, ou melhor, um modelo que dê conta das contingências da prática. Sobre a 



Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 29 

 

226 
 

prática pedagógica, os excertos sinalizam um anseio dos professores por padronizar, definir, 
categorizar, moldar e, por que não, (en)formar a maneira de agir dentro da sala de aula, 
sinalizando, uma vez mais, a busca por um modelo de conduta, o qual, ilusoriamente, possa levar 
a um modelo identitário. Sobre a metodologia de sala de aula a análise aponta para uma 
insistência desses professores em definir a melhor “técnica” de ensino, em buscar o livro 
padronizado, os modelos de aulas e os modos de atrair a atenção dos alunos. Tal insistência 
denuncia a incansável tentativa de demarcar lugares, fazeres e identidades. Observa-se, portanto, 
que o olhar avaliador do professor sobre si mesmo e sobre o processo pedagógico baseia-se em 
um julgamento cujos valores são construídos na chamada realidade. Nota-se, ainda, um 
espelhamento entre os discursos produzidos pelos professores na virtualidade e os discursos 
produzidos na chamada realidade, como o pedagógico, o discurso da academia, dentre outros, os 
quais priorizam a fluência linguística, o domínio gramatical, o controle sobre a prática pedagógica 
e a oralidade para o ensino e o aprendizado de uma língua estrangeira. A análise dos registros 
salienta que os professores, inscritos nas comunidades virtuais de relacionamento para 
professores de inglês, apresentam-se petrificados, isto é, colados às representações construídas 
na chamada realidade, permitindo-se representar por um imaginário cristalizado que os simplifica 
como um bloco homogêneo e fechado. Partindo dessas observações, é possível declarar que a 
virtualidade apresenta-se como uma extensão da realidade, um lugar de propagação de valores 
construídos e instituídos na chamada realidade.    
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Um olhar sobre o Brasil: A construção discursiva em esferas institucionais 
 

Autora: Cássia Cristina Furlan Marin 
Orientadora: Carmen Zink Bolognini 

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguistica Aplicada 

 
Este trabalho, situado na área de pesquisa de português para falantes de outras línguas, 

estabelece relação com a pesquisa realizada em nossa dissertação de mestrado na qual 
analisamos os dizeres sobre os povos que participam da constituição do que é o Brasil. A pesquisa 
intitulada Povos no Brasil: quem são eles nos livros didáticos de português como língua estrangeira 
(Furlan, 2008) traz análises de quatro livros didáticos de português para estrangeiros e indica tanto 
o trabalho de apagamento quanto o de sedimentação de sentidos que culminam na constituição 
de imaginários sobre os povos que participam da formação do Brasil. A partir desses dados, 
perguntamo-nos, ao final de nossa pesquisa, se os mesmos dizeres estão presentes nos textos 
sobre o Brasil produzidos por instituições ligadas ao governo federal brasileiro e, portanto, que 
possuem o status  de documentos oficiais, ou seja, que provêm, direta ou indiretamente, do 
governo federal brasileiro.  Com base nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de 
perspectiva materialista,  visamos a compreender o funcionamento da linguagem, considerando 
as relações do (não) linguístico com a exterioridade, a fim de identificar o que é afirmado sobre o 
Brasil e o brasileiro em um determinado percurso de leitura. Analisaremos quais são os discursos 
sobre o Brasil presentes nos textos (verbais e não-verbais) apresentados em sítios eletrônicos 
ligados ao governo brasileiro e reconhecidos por ele. Perguntamo-nos: Quais são os dizeres sobre 
o Brasil e o brasileiro presentes nos textos disponíveis nos sites de cinco instituições ligadas ao 
governo federal brasileiro? Quais são os efeitos de sentido produzidos sobre o Brasil e o 
brasileiro? Encontraremos recorrências e similaridades em relação aos dados encontrados em 
nossa pesquisa anterior realizada com base em livros didáticos? Nosso corpus de pesquisa é 
composto por textos sobre o Brasil disponíveis nas seguintes páginas da internet: a) do Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil (www.mre.gov.br); b) da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (www.cplp.org); c) da Embaixada do Brasil em Washington/Estados Unidos 
(www.brasilemb.org); d) do Centro de Estudos Brasileiros no Chile (www.cebsantiago.cl) e e) 
Instituto Brasil-Itália/Milão (http://www.ibrit.it). O Ministério das Relações Exteriores (MRE) foi 
escolhido por ser um órgão do governo brasileiro cuja função primeira é divulgar o Brasil, sua 
língua e cultura no exterior. Já os textos disponibilizados no site da Comunidade dos e Países de 
Língua Portuguesa são importantes por esta ser uma organização jurídica composta por vários 
países que, buscando uma representação conjunta mais eficiente, visa a promover a língua 
portuguesa no mundo. Escolhemos a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos por ser a primeira 
embaixada brasileira criada no exterior (1905)  e pelas estreitas relações estabelecidas entre os 
dois países. O Centro de Estudos Brasileiros no Chile foi escolhido como representante da América 
do Sul. Por fim, selecionamos o Instituto Cultural Brasil-Itália que é o único Instituto Cultural 
localizado na Europa, segundo dados fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Ao 
escolhermos estas instituições estamos, em um primeiro momento, recobrindo diferentes lugares 
geográficos com vistas a obter uma visão mais ampla do que se está dizendo sobre o Brasil em 
diferentes partes do mundo. Num segundo momento, ficam representadas, neste trabalho, 
diferentes esferas institucionais (Ministério, Comunidade Internacional, Embaixada e Centro 
Educacional) que têm em comum o caráter oficial e o objetivo explícito de divulgar o Brasil e 
promover a língua portuguesa no exterior. Essas instituições, ligadas ao governo brasileiro de 
formas distintas, são investidas de poderes legais para apresentar e representar o Brasil e os 
brasileiros ao/no mundo. Elas têm autoridade, concedida pelo governo federal, para emitir dizeres 
sobre este país que, em virtude da relação governamental ali estabelecida, não são vistos como 

http://www.mre.gov.br/
http://www.cplp.org/
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opiniões sobre o Brasil e sua população, mas, ao contrário, como uma verdade que ilustra a 
realidade do território brasileiro e de seu povo. Compreender o funcionamento discursivo desses 
textos e, a partir deles, a produção de efeitos de sentidos sobre o Brasil é importante uma vez que 
esse material dá sustentação a imaginários sobre o Brasil que vão refletir na relação dos países e 
seus cidadãos com o Brasil. Uma forma de contato inicial possível com o país é através das 
informações disponibilizadas por esses sítios eletrônicos que, como dito anteriormente, 
apresentam informações sobre o Brasil de modo a construir uma imagem da realidade que se 
pretende evidente e verdadeira. Neste caso, o aluno estrangeiro que tem contato com esses sites 
não questionará, muito provavelmente, o que está dito ali e, a partir desses dizeres, ele começará 
a construir a sua relação com o nosso país antes mesmo de pisar em solo brasileiro. Por isso, 
conhecer a realidade à qual o estrangeiro é exposto, verificar o que é dito e o modo como é dito 
nos permite compreender a maneira como o estrangeiro se relaciona com o país e, ainda, apontar 
para outras formulações possíveis que promovam o deslocamento da produção de sentidos sobre 
o Brasil.   
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Efeitos Metonímicos e de estereotipia do Brasil / brasileiro no filme Turistas 
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Doutorado em Linguistica Aplicada 

 
Segundo o dicionário Aurélio Online, o termo cinema é uma forma reduzida de 

cinematógrafo, a arte de compor e realizar filmes para serem projetados. Ainda, cinema pode 
referir-se à sala de espetáculos onde se vêem projeções cinematográficas. A partir dessa definição, 
compreendemos que cinema é uma ferramenta tecnológica através da qual se produz uma peça 
de arte a ser projetada em um espaço pré-determinado: a sala de cinema.  Este trabalho, propõe 
um deslocamento na concepção de cinema, descrita acima, para aquela de um espaço enunciativo 
freqüentado por sujeitos determinados historicamente pela linguagem. Para tal, utilizamos o 
arcabouço teórico da Análise de Discurso Materialista (AD), a qual preocupa-se em compreender o 
funcionamento discursivo, a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico constitutivo do 
homem sócio-histórico (Orlandi, 1999). Um filme é composto por quadros de imagens em 
movimento e sons e tratando-se de um filme estrangeiro, também a legenda, nosso ponto de 
entrada de análise, neste trabalho, será as imagens. A AD entende que as imagens são objetos 
simbólicos materializados na tela do cinema. Tais objetos discursivos não são transparentes com 
sentidos ali colados, mas sim, objetos discursivos opacos e ideologicamente constituído. Desse 
modo, quando o telespectador vai ao cinema, os efeitos de sentido que tais imagens têm sobre 
este sujeito, vai muito além da diversão e dos efeitos emocionais. Desse modo, os discursos 
entrecruzados que constituem um filme, estão ali opacos e produzindo sentido naqueles sujeitos 
(telespectadores). As imagens (excerto do filme) deste trabalho foram tiradas do um filme 
produzido no ano 2006 pela 2929 Productions (Wagner / Cuban Company) cujo titulo no Brasil foi 
simplesmente Turistas. A escolha do filme deu-se pela riqueza do material significante para 
análises sobre o olhar do outro (estrangeiro) a respeito do Brasil. John Stockwell e Michael A Ross, 
respectivamente diretor e roteirista do filme,  declararam em entrevista a um jornal americano, o 
Los Angeles Times como a idéia de fazer o filme surgiu. Ambos, diretor e  roteirista enfatizaram na 
entrevista seus desejos em produzir um filme muito próximo da  realidade. Questionamos aqui o 
seria a realidade no enredo de um filme, mostrado na tela de um cinema. A concepção de verdade 
na materialidade dos significantes em um filme se faz presente uma vez que o telespectador toma 
os eventos desse filme como verdade. Dito isto, o filme produz efeitos metonímicos sobre o 
telespectador. Segundo Martins (2000, p.102) atuante na área de Estilística da Linguística temos  a 
seguinte definição de metonímia. “A metonímia, que se dá apenas com o substantivo, é a figura 
pela qual uma palavra que designa uma realidade A é substituída por outra palavra que designa 
uma realidade B, em virtude de uma relação de vizinhança, de coexistência, de interdependência, 
que une A e B, de fato ou no pensamento. Saussure em seu Curso de Lingüística Geral (cap.5) trata 
das relações sintagmáticas e associativas. Saussure abre tal capítulo com a  seguinte fala: “ Assim, 
pois, num estado de língua, tudo se baseia em relações....”, este tipo de relação é de 
pertencimento, contigüidade. Os efeitos metonímicos seriam da ordem das relações associativas e 
os termos se dariam em absentia, da ordem da memória. Lacan, fundamentado nos trabalhos de 
Saussure e de Jakobson, afirma que as funções metafóricas e metonímicas manifestam-se pela via 
do significante, na medida que, devido suas características, os significantes formam grupos, os 
quais associados a outros grupos formam cadeias. É através das articulações do significante que se 
darão as combinações dos elementos na cadeia do significante. A fala pressupõe uma cadeia de 
significantes. As relações que propomos neste trabalho, fundamentado nas teorias da AD, são 
relações de desprendimento de categorias, como classificações gramaticais ou literárias, para 
relações textuais discursivas. Desse modo, teremos um deslocamento do conceito de metonímia 
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para a concepção de efeito metonímico. Orlandi (2004) faz um estudo semântico baseado no livro 
Stéréotypes et clichês (Amossy, 1999) sobre as origens dos termos clichê, lugar comum, poncif, 
idéias recebidas e estereotipia. Neste trabalho nos interessaremos sobre as questões envolvidas 
com a estereotipia. Segundo as autoras, a concepção de estereotipia, no século 19, tinha a ver 
com a técnica de produção de impressos, assim o estereótipo daria origens às idênticas cópias. 
Ainda segundo as autoras, No século 20, as Ciências Sociais se interessaram pelo tema, Walter 
Lippmann, jornalista norte americano, foi o primeiro a utilizar a concepção de estereótipo cuja 
significação ainda perdura atualmente: as imagens da nossa mente que mediatizam as nossas 
relações com o real. São representações cristalizadas, esquemas culturais pré-existentes, através 
dos quais cada um (indivíduo) filtra a realidade ao seu redor. Ainda segundo o autor, Lippman, 
estas imagens seriam indispensáveis para se viver em sociedade. Sem elas, continua o autor, o 
indivíduo estaria sumido no fluxo e no refluxo do puro sentimento e lhe seria impossível 
compreender o real, categorizar-lhe ou atuar sobre ele. Para o autor seria impossível um indivíduo 
analisar cada objeto em sua especificidade própria e em detalhes, desse modo, o funcionamento 
do estereótipo serviria para completar essa lacuna. Segue o autor, essas imagens mentais são 
fictícias, não porque seriam mentirosas, mas sim, por que expressariam um imaginário social. 
Propomos neste texto, um deslocamento da concepção de estereótipo, definido anteriormente, 
ou seja, imagens, figuras mentais estanques para a concepção de estereótipo como 
funcionamento discursivo, denominado por Pêcheux (1997, p.99) como pré-construído, como 
“aquilo que remete a uma construção anterior, exterior, em todo caso, independente por 
oposição ao que é “construído” pelo enunciado. Nesta perspectiva discursiva, não entendemos o 
pré-construído como formas sintáticas, mas como relações anteriores ao discurso, não firmado 
pelo sujeito, não submetidas à discussão, já esquecidas em sua origem e que no entanto 
funcionam no dito (cf. Orlandi (2004). Desse modo, as relações entre os interlocutores, levará em 
conta os pré-construídos, permeiam as imagens que os interlocutores (não empíricos) colocam em 
circulação no jogo discursivo. Tal jogo, determinará o percurso das falas regido pela ideologia e 
pelo político.  
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MESA 30 – ANÁLISE DO DISCURSO 
Conhecimento e auto-(re)conhecimento: efeitos de sentido no dizer de pesquisadores-em-
formação 

Autora: Marluza da Rosa  
Orientadora: Maria José Coracini  

Instituição: IEL - Unicamp 
Doutorado em Linguistica Aplicada 

 
Nesta comunicação, visamos a apresentar resultados parciais de análise do corpus de nossa 

tese de doutoramento, desenvolvida sob o viés teórico-metodológico dos estudos discursivo-
desconstrutivistas. O objetivo geral de nosso trabalho é problematizar a relação entre a 
constituição identitária e o processo de formação para a pesquisa científica, em um momento 
particular, a (pós-)modernidade. Para tanto, construímos o corpus de nosso estudo de modo a 
privilegiar uma materialidade linguística pouco observada e pouco problematizada pelas pesquisas 
que se voltam para a questão identitária: o dizer do pesquisador-em-formação. Tal dizer se baseia 
em relatos feitos por estudantes de pós-graduação, no nível de doutorado, vinculados a 
instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo. Para fins de análise, depois de 
gravados e transcritos, os referidos relatos sofrem recortes, realizados de acordo com as 
regularidades que os atravessam. O foco desta comunicação está centrado na possível articulação 
entre o modo de formulação desse dizer e diferentes representações sobre a cientificidade que o 
sustentariam. Muitas dessas representações se fundamentam em binarismos arraigados em torno 
da chamada Ciência Moderna, tais como sujeito/objeto, ciência pura/ciência aplicada, 
ciência/técnica, etc. No entanto, acreditamos que, em meio à fluidez da (pós-)modernidade, esses 
binarismos possam sofrer (re)configurações no dizer dos participantes. Não pensamos, porém, 
que a ciência em si funcione de uma forma completamente outra, como uma Ciência Pós-
Moderna, que não traria consigo nenhum traço da modernidade. A possibilidade dessa afirmação 
se deve a um movimento interpretativo, associado à leitura e à problematização analítica de 
algumas sequências discursivas, nas quais essas representações se fazem presentes, reafirmando 
um imaginário sobre o âmbito científico que não estabelece uma ruptura, mas que, pelo contrário, 
aproxima-se muito da concepção de ciência tal como vista na modernidade. Apesar de algumas 
pesquisas sugerirem que a ciência da pós-modernidade se caracteriza por um fetichismo pelo 
objeto (aqui, pensamos em objetos tecnológicos) e pela abstração do humano (sujeito), os 
recortes nos permitem também questionar as modificações pelas quais a própria concepção de 
“humano” tem passado. Já não escrevemos sem computador, já não vivemos sem relógios ou 
prazos, já não nos relacionamos sem celulares ou redes sociais. Trata-se, portanto, não de um 
apagamento do sujeito, mas de uma concepção de sujeito na qual a dimensão tecnológica 
funciona como uma prótese, uma extensão (CONDÉ, 2002). Ora, esse também é o sujeito que faz 
ciência, contemporaneamente. Desse modo, diferentemente de ser vista como um parasita da 
ciência pura, a aplicação, ou a tecnologização da ciência, é, muitas vezes, tomada pelos 
participantes da pesquisa como seu objetivo, seu telos. O conhecimento científico é produzido 
para ser aplicado. Daí podermos depreender que, pelo menos uma característica da ciência 
moderna se mantém: o fim teleológico, ligado à ideia de um progresso que vai da pesquisa ao 
resultado: um produto com um valor de utilidade, na maioria das vezes. Além disso, a própria 
presença do binarismo no dizer do pesquisador-em-formação indicia seu vínculo imaginário com a 
ciência (dita) moderna, mesmo que essa dualidade não mais se sustente na polarização, mas na 
imbricação. Para esses interlocutores, não basta “dominar” o conhecimento da “ciência pura”. É 
preciso saber como levá-lo até a sociedade, modificá-lo, divulgá-lo, transformá-lo em “uma tela de 
computador” ou em um “composto ansiolítico”, pois, nos termos de um participante da pesquisa, 
“tudo tem uma aplicação”. A imbricação entre ciência e técnica, vista de forma positiva e não 
como uma deturpação da pureza científica, não é responsável apenas pela desestabilização de 
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polarizações, já característica da ciência na modernidade, mas também pela imbricação entre o 
conhecimento científico (objeto) e aquele que o produz (sujeito). Tal conhecimento, em uma 
relação de poder-saber (FOUCAULT, 1988), é representado como uma forma de ser reconhecido 
pelo outro (os pares, a sociedade, uma possível comunidade científica), assim como de ter 
visibilidade em seu âmbito de saber, ou seja, é tomado como um modo de exercer poder sobre o 
outro e de ter esse poder ratificado. Essa mesma demanda em ser visto pelo outro, talvez, seja a 
marca por meio da qual a (pós-)modernidade singulariza a produção do conhecimento científico. 
No gesto de querer ser visto, há todo um movimento de implicação de si mesmo; movimento este 
que aproxima a imagem que o pesquisador-em-formação faz de si com a imagem que faz da 
ciência ou do domínio de conhecimento científico ao qual se filia. Talvez, possamos afirmar que, 
no dizer em questão, esse conhecimento possibilita ao sujeito não apenas tomar parte em uma 
busca por reconhecimento, mas também (re)conhecer-se como parte integrante e indispensável 
do processo de formação, no qual se encontra inserido e do qual sofre os efeitos. Nesse caso, o 
conhecimento técnico-científico figura como uma tentativa de auto-(re)conhecimento. Sendo 
assim, poderíamos tratar do pesquisador-em-formação, de acordo com Riolfi (1999, p. 3-4), como 
“aquele sujeito que, mais longe o possível das amarras que lhe impõem os diversos ideais, 
mergulha – implicado em todo seu corpo – na tarefa única e, de resto, para cada um 
absolutamente singular, de pesquisar a dor específica de sua existência”. 
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Aprender-ensinar língua(s) dita(s) estrangeira(s): (re)construindo identidade(s) 
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Esta pesquisa de mestrado está vinculada ao grupo de pesquisa “Da Torre de Marfim à Torre 

de Babel”, sob coordenação de Maria José Rodrigues Faria Coracini, é fomentada pela CAPES e faz 
parte do programa de pós-graduação do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de 
Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas. 

Em minha experiência como professora de espanhol em escolas de idiomas, sempre me 
perguntei sobre a relação que professores brasileiros estabelecem com a língua que ensinam e 
sobre como os meus colegas refletiam sobre a articulação entre ensinar uma língua e o seu 
próprio percurso de aprendizagem. Considerando que o processo de aprendizagem de língua(s) 
dita(s) estrangeira(s), não se limita apenas ao aprendizado de estruturas gramaticais e de palavras, 
mas como um processo de estranhamento com outra língua-cultura, fazemos a hipótese de que o 
contato com outra língua deixa traços que incidem sobre a constituição identitária e que estes 
traços produzem efeitos no dizer do professor sobre a prática de sala de aula.   

Desse modo, pretendemos com este estudo, a partir do referencial teórico discursivo, 
refletir sobre a relação que os professores brasileiros de línguas ditas estrangeiras (como inglês, 
espanhol e francês) estabelecem entre sua experiência de aprendizagem e sua prática de ensino. 
Neste movimento entre “como o professor aprendeu e como ele ensina”, interessa-nos observar 
se o estranhamento, decorrente do contato com uma língua outra, está presente no discurso do 
professor e, em caso afirmativo, como esse estranhamento se faz presente no dizer do professor.  

 Serão analisados recortes discursivos selecionados de entrevistas orais com professores 
brasileiros de línguas ditas estrangeiras, buscando entrever, na materialidade discursiva, quais 
representações de língua e de ensino-aprendizagem de línguas que emergem no dizer de 
professores brasileiros de línguas chamadas estrangeiras.  

Acreditamos que aprender uma língua pode alterar a identidade do aprendiz; por isso, 
objetivamos com esta pesquisa, que se insere na Linguística Aplicada, na área de língua 
estrangeira, e mais especificamente na linha de pesquisa “subjetividade e identidade, 
desconstrução e psicanálise”, contribuir para a discussão na Linguística Aplicada, em torno da 
formação do professor de língua(s) dita(s) estrangeira(s), pensando nas consequências do contato 
com uma língua dita estrangeira no processo identitário.  Segundo Revuz, “O que estilhaça ao 
contato com uma língua estrangeira é a ilusão de que existe um ponto de vista único sobre as 
coisas...” (REVUZ, 1998, p. 223). 

Entendemos a identidade a partir da fragmentação, do deslocamento e do descentramento 
do sujeito (HALL, 2000); não como fixa, mas móvel e líquida (BAUMAN, 2001, 2005), e, além disso, 
híbrida, heterogênea e constituída pela alteridade. Com o descentramento da concepção 
moderna, a identidade passa a ser considerada uma “ilusão” de unidade, inteireza, completude e 
totalidade; portanto, são preferidos termos como “identificação” ou “processos identitários” por 
se caracterizarem pela não fixidez ou mobilidade; afinal, se consideramos a identidade não fixa e 
em construção, ela é um processo em constante movimento.  

O interesse desta pesquisa consiste em observar as representações que permeiam o dizer 
dos entrevistados a partir de uma perspectiva discursiva, que considera a linguagem como opaca e 
equívoca (PÊCHEUX, 1997 [1975]). Partimos de uma visão metodológica que privilegia diferentes 
possibilidades de interpretação sobre o material de análise, portanto a pesquisa que propomos é 
de caráter prioritariamente qualitativo. O corpus da pesquisa de mestrado constitui-se de 12 
entrevistas orais com professores brasileiros de línguas estrangeiras (línguas inglesa,  espanhola e  
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francesa) em escolas privadas de língua com, pelo menos, dois anos de experiência, tempo que 
consideramos necessário para que professores tenham refletido sobre o processo de ensino-
aprendizado e desenvolvido uma relação de proximidade com a língua. 

 Como dispositivo de coleta de material linguístico-discursivo, optamos por realizar 
entrevistas orais para buscar fios da memória discursiva que constituem os dizeres dos 
professores, com o objetivo de levantar, a partir desses fios, alguns indícios do processo 
identitário dos professores.  

As entrevistas são gravadas em dupla (entrevistador e entrevistado) em forma de relato ou 
depoimento, com o mínimo de intervenção possível do entrevistador, visando deixar o 
entrevistado responder da maneira mais espontânea e natural possível. No entanto, com o 
objetivo de deixar o entrevistado à vontade para narrar seus percurso pessoal e sua experiência 
entre língua(s), o entrevistador interage com o entrevistado, fazendo perguntas de interferência, 
buscando não direcionar o entrevistado para não perder a espontaneidade, característica da 
oralidade, mas que já está, de certo modo, comprometida devido à presença do entrevistador 
(pesquisador) e do gravador. (CORACINI, 2007a).  

Para iniciar a entrevista, são expostos os objetivos da pesquisa, o entrevistado assinará o 
termo de consentimento livre e esclarecido e a declaração de concordância, o entrevistador, a 
declaração do pesquisador e será aplicado um questionário em que foram feitas algumas 
perguntas para estabelecer contato e deixar o entrevistado à vontade, como, por exemplo, “Você 
dá aula de qual língua?”, “Há quanto tempo você é professor?” e, depois, é dito para o 
entrevistado “Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a língua (que você ensina), sobre como 
ela entrou na sua vida, sobre como foram suas experiências de aprendizagem e sobre o que você 
traz desta experiência para a sala de aula.”. Posteriormente as entrevistas são transcritas e 
analisadas. 

Foi dada preferência para a coleta de material em forma de entrevistas orais e não 
exclusivamente em forma de questionários, ou de textos escritos, uma vez que nos textos orais há 
maior possibilidade de observar momentos de equivocidade, visto que, no texto oral, não se 
consegue “suprimir as reformulações, deixando, no fio do discurso os traços do processo de 
produção” (AUTHIER-REVUZ, 2001 [1998], p.97). Por fim, gostaríamos de ressaltar que, ao 
entrevistar professores de línguas chamadas estrangeiras, que, por serem brasileiros, também 
aprenderam, assim como seus alunos, a língua que ensinam, podemos analisar o processo de 
ensino-aprendizagem tanto do ponto-de-vista do aluno como do professor.  
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O uso da tradução no ensino de línguas é um tema polêmico, que provoca controversas 
discussões e tem dividido opiniões de pesquisadores, professores e alunos de línguas estrangeiras, 
visto que esta atividade/recurso já possuiu diversos papéis dentro da sala de aula de língua 
estrangeira (LE), a depender da abordagem ou metodologia em questão. Segundo Moita Lopes 
(1996) há vários mitos que os próprios professores de LE, principalmente aqueles desinformados e 
sem postura crítica, ajudam a reforçar. Entre estes mitos, há dois relacionados ao nosso objeto de 
estudo: o primeiro, em que “a tradução como solução pedagógica é prejudicial à aprendizagem de 
LE”, e segundo, onde “o apelo à língua nativa (LN) como artifício para ensinar LE é nocivo por 
causa do fenômeno da interferência da LN na LE”. Tais mitos foram estabelecidos como verdades 
principalmente por conta da Abordagem Comunicativa, a partir da década de 70, e levaram 
professores e alunos a serem orientados a não recorrer ao uso da tradução em sala de aula, por 
ser vista como um empecilho na aprendizagem de uma língua estrangeira (Souza, 1999). Ademais, 
consideramos que a força das relações de poder existentes dentro do âmbito escolar influencia o 
fato da tradução ser utilizada ou evitada em uma sala de aula de LE, em detrimento de ideologias 
e imposição de vozes mais autoritárias dentro da escola.    

Por estarmos ancorados na Análise do Discurso de linha francesa, apoiamo-nos nos estudos 
de Pêcheux, o qual postula que o sujeito é afetado por dois esquecimentos: o primeiro está 
relacionado à ilusão do sujeito de quanto à origem de seu dizer, ou seja, “temos a ilusão de ser a 
origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos preexistentes” (ORLANDI, 
2005) e o segundo trata da ilusão do sujeito ter controle sobre seu dizer e que, o que é dito, possui 
apenas um significado que será compreendido pelo seu interlocutor. Esses esquecimentos (ou 
ilusões) são constitutivos do sujeito e necessários para a construção deste (socialmente inserido 
no tempo-espaço) e dos sentidos. O discurso configura-se no confronto entre o acontecimento e 
estrutura que precisa ser compreendido, portanto, pela materialidade histórica e lingüística. De 
maneira geral, relacionaremos as contribuições de Pêcheux e Foucault, considerando que o 
discurso é sempre atravessado pela ideologia e inconsciente, e, submetido às normas de 
construção, não é produzido por um sujeito consciente de seu dizer, mas como efeito de sentido. 

Posto isso, salientamos que para esta comunicação apresentaremos o projeto de mestrado, 
sendo assim, ainda não poderemos apresentar os primeiros movimentos de análise, visto que essa 
atividade está programada para um momento posterior. De qualquer modo, configuram-se como 
objeto de pesquisa os dizeres de seis professores de língua inglesa, em que estaremos 
interessados no que estes têm a dizer acerca de sua prática, a partir de suas experiências pessoais 
e profissionais, além da metodologia de ensino utilizada e das relações de poder-saber, fatores 
que consideraremos como as condições de produção do discurso. Considerando que o uso da 
tradução na sala de aula de língua inglesa revela os embates de diferentes concepções teórico 
metolodológicas, hipotetizamos que, nos dizeres dos professores, encontraremos contradições 
entre prática e teoria. Posto que o discurso do ensino comunicativista ainda esteja em voga, 
acreditamos que poderá haver uma tendência em negar os benefícios da tradução em sala de 
aula, e por esse motivo, os professores possam sentir necessidade de se justificar quanto ao uso 
da tradução no âmbito escolar. A partir do dizer desses professores, nos propomos a rastrear nos 
dizeres destes as representações sobre o uso da tradução no ensino de língua inglesa, a partir das 
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regularidades lingüísticas, a fim de identificar as relações de poder-saber que atravessam os 
dizeres em questão e as ideologias que os interpelam.  

Considerando que a pesquisa está sendo desenvolvida à luz da AD, a análise de corpus será 
pautada na investigação interpretativista. Entretanto, faz-se necessário salientar a impossibilidade 
de se estabelecer um método fechado de trabalho neste momento, visto que a perspectiva 
discursiva à qual nos vinculamos parte da relação entre as condições de produção e o material de 
análise. Entendemos, portanto, que os dispositivos de análise serão construídos ao longo do 
contato com o corpus, conforme o desenvolvimento da pesquisa. Compreendemos também que a 
análise, assim como a interpretação, possui um caráter inacabado, fragmentado e portador de 
uma amplitude e abertura irredutíveis (Foucault, 1975). De qualquer modo, a fim de descrever e 
compreender o funcionamento discursivo dos dizeres destes professores, pretendemos delimitar 
o corpus desta pesquisa debruçando-nos em materialidades lingüísticas provenientes dos 
depoimentos orais concedidos pelos professores supracitados. A partir desses relatos, esperamos, 
em um primeiro momento de interpretação, selecionar e mapear os enunciados que tendem a 
aceitar ou a ir contra o uso de tradução na sala de aula, relacionando-os com as concepções de 
sujeito que atravessam cada metodologia, estando empenhada na busca das regularidades do 
dizer. A partir de então, poderemos estudar a constituição do dizer dos professores de LE, 
confrontando a materialidade discursiva com as condições em que elas foram produzidas. 
Estabelecendo uma relação entre a língua, história e sujeito, acreditamos ter condições de 
interpretar como os sujeitos-professores constroem suas representações de tradução em sala de 
aula.  
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O presente trabalho, resultado das reflexões iniciais de meu projeto de Doutorado, tem 

como objetivo analisar de que modo a ironia e a polifonia são mobilizadas por um sujeito em suas 
produções escritas. Para tanto, será tomado como referencial teórico o conceito de polifonia 
proposto por Ducrot (1984), discutindo de que maneira essa teoria permite fazer uma análise de 
textos argumentativos produzidos por um mesmo sujeito ao longo de seu processo de aquisição 
da escrita. Durante a análise, os conceitos de heterogeneidade mostrada e heterogeneidade 
constitutiva (cf. AUTHIER-REVUZ, 1982) também serão evocados, de modo a discutir de que 
maneira se dá a presença do outro no discurso presente nesses textos.  

Desenvolvido por Bakhtin (1929/1963) a partir da análise do romance de Dostoiévski, o 
conceito de polifonia, tomado emprestado da música, é apresentado como uma nova forma 
literária, na qual as vozes do autor e das personagens estão representadas de forma 
ideologicamente autônoma. Opondo o romance monofônico – aquele em que se faz ouvir uma 
única voz, ao polifônico, composto por diversas vozes, Bakhtin defende que a polifonia pressupõe 
uma multiplicidade de vozes plenivalentes nos limites de uma obra (2002, p. 35).   

Explorado em diferentes áreas do conhecimento, o conceito de polifonia foi retomado por 
diferentes autores. Dentre eles, podemos destacar Ducrot (1984), que em seu Esboço de uma 
teoria polifônica da enunciação questiona o postulado segundo o qual um enunciado isolado faz 
ouvir uma única voz (p. 161). Para o autor, a polifonia se mostra quando o enunciado assinala, em 
sua enunciação, a superposição de diversas vozes (p.172), ou seja, quando é possível visualizar a 
presença do locutor, o responsável pelo discurso, e dos enunciadores que, de acordo com Ducrot, 
são “seres” que “falam” através da enunciação, expressando seu ponto de vista, mas não no 
sentido material do termo (p. 192).  

Segundo Ducrot, é constitutivo do sujeito (ou locutor) estar em relação constante com um 
outro do discurso. Tal sujeito faz referência a este outro expressando seu ponto de vista, dentro de 
uma enunciação, que pode ou não ser compatível com aquela que esse sujeito produz. É através 
da enunciação que o posicionamento do enunciador será evidenciado, não através das palavras 
propriamente ditas. 

Para mostrar a relevância do conceito de enunciador, Ducrot estuda as características 
lingüísticas dos fenômenos da ironia, da negação, da pressuposição, dentre outros. Neste 
trabalho, a visão que ele apresenta acerca da ironia será importante para analisar de que modo 
esse recurso é explorado nos textos analisados. Conforme esse autor, falar de modo irônico é, 
para um locutor L, apresentar a enunciação como expressando a posição de um enunciador (p. 
198), desse modo, compreender a ironia é interpretar a polifonia do enunciado. 

Partindo desses pressupostos serão analisados dados que compõem o corpus de M.L., 
autora de uma vasta produção de desenhos e textos escritos que se encontram arquivados no 
banco de dados do Projeto “A relevância teórica dos dados singulares no processo de aquisição da 
linguagem escrita”, desenvolvido entre 1992 e 2004 no IEL/Unicamp. Esses dados são reveladores 
do trabalho que esse sujeito realizou com recursos da escrita para produzir em seus textos 
diferentes efeitos de sentido. Nesse trabalho especificamente, serão tomados como objeto de 
análise textos produzidos entre a terceira série do ensino fundamental (1985) e a terceira série do 
ensino médio (1991), que refletem um momento em que M.L. já tem certo domínio da escrita e 
passa a explorá-la juntamente com o desenho para manifestar seu interesse por questões sociais. 
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Para verificar de que forma a polifonia pode ser percebida nessas produções textuais, serão 
apresentados dados em que a presença do locutor e do enunciador são evidentes. A análise 
preliminar dessas produções mostra que, de um modo geral, os textos estão construídos de modo 
a destacar a presença de um único locutor [L1], a jovem estudante autora do texto. Mas, ao longo 
da argumentação, esse locutor [L1] incorpora uma série de vozes (enunciadores) que contribuem 
para o percurso analítico dos textos em questão. Assim, é possível observar como a ironia e as 
diferentes vozes dos enunciadores que compõem os textos atuam no interior do movimento 
polifônico, contribuindo para a argumentação e visando convencer o interlocutor a concordar com 
a posição defendida pelo locutor. O fio do discurso é conduzido pelo enunciador [E1] que 
representa a indignação da autora diante de diferentes problemas sociais do país e mostra-se a 
partir de uma perspectiva crítica que condena os enunciadores que representam a voz do senso 
comum ou do poder, e que ignoram a real condição do Brasil. A partir desses textos, foi possível 
perceber que M.L. toma para si a tarefa de refletir, elaborar e discutir sobre questões de seu 
interesse, conduzindo seu leitor através da argumentação dada pelo próprio texto. Assim, através 
dos argumentos apresentados, da seleção lexical e da organização sintática dos textos que produz, 
ela encaminha seu leitor para o tipo de leitura que pretende que se faça do que está sendo dito 
em seu texto, levando-o refletir sobre os argumentos por ela apresentados.  

A análise de dados longitudinais mostrou-se um caminho fecundo para a discussão sobre o 
processo de aquisição da escrita de M.L., possibilitando-nos a oportunidade de refletir sobre o 
trabalho individual de um sujeito com a linguagem e mostrando as diferentes etapas de seu 
processo de aquisição da linguagem.  
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O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as considerações iniciais da pesquisa a ser 
desenvolvida em futura dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação de Letras 
Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 e 2012. A dissertação 
a ser desenvolvida tem por finalidade discutir o conhecimento linguístico-gramatical do aluno do 
curso de Oficina de Língua Portuguesa (OLP) – CLAC/UFRJ acerca do processo de subordinação 
adverbial na escrita, observar o comportamento desse aluno em relação a seu saber linguístico e, 
ainda, propor atividades que ajudem no aprimoramento da escrita desse aluno em termos de 
organização estrutural. Para tanto, será utilizado, fundamentalmente, o aporte teórico da 
Linguística Cognitiva, sobretudo as considerações conceituais de Jonhson (1987) e Tomasello 
(2003). 

O curso de Oficina de Língua Portuguesa (OLP), que é oferecido pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, faz parte do CLAC (Curso de Línguas Aberto à Comunidade), um dos projetos de 
extensão da Faculdade de Letras. O curso é oferecido pelo CLAC conjuntamente com os cursos de 
Redação. Nesse sentido, o curso se volta para o ensino de sintaxe com vistas à produção textual, 
incluindo-se na sua ementa os seguintes temas: Coordenação e Subordinação; Pontuação; 
Regência Verbal e Nominal (e Crase); Concordância Verbal e Nominal. Na OLP, os alunos são 
chamados a repensar a sua relação com a Língua Portuguesa, uma vez que, a eles, é apresentada 
uma nova visão acerca do ensino/aprendizagem da língua. Discute-se, entre as questões de 
sintaxe já citadas, o conhecimento linguístico-gramatical que os alunos já trazem desde a infância 
bem como os conceitos de gramática. Por isso, o curso se mostra uma alternativa para o ensino de 
sintaxe, tendo como suporte uma proposta de ensino do português baseado em uma didática que 
tenta utilizar o saber linguístico-gramatical do aluno, com o objetivo de ampliar sua competência 
linguística em termos de produção escrita. 

Verificamos, por meio de nossa experiência como monitora nas aulas de OLP, que o aluno 
não tem autopercepção do conhecimento linguístico (GERALDI, 1995) que carrega, tomando o 
saber requisitado em questões de classificações como o único necessário para estruturar seu 
texto.  Assim, ao chegar à OLP, o aluno reproduz o comportamento aprendido na escola: recorre a 
nomenclaturas e classificações. Esse comportamento manifesta-se em perguntas dos alunos como 
“Tenho que classificar?”, ou em respostas de exercícios, nas quais o aluno classifica as estruturas, 
ainda que não tenha sido requisitado a fazê-lo.  

Percebemos também, através do material escrito do aluno de OLP, que ele estrutura suas 
ideias de forma coerentemente encadeada, embora as justaponha em forma de orações absolutas 
(CARONE, 1997), limitando-se a utilizar, na maior parte de seus textos, esta organização estrutural. 
Essa realidade se deve, a nosso ver, por duas razões fundamentalmente interligadas. A primeira é 
que o aluno utiliza estratégias da oralidade – conhecimento linguístico adquirido desde a infância 
(POSSENTI, 2009 [1996]) – em suas produções escritas. O fato é que, ao adquirir uma língua, a 
criança aprende um conjunto de convenções linguísticas que são utilizadas essencialmente na 
organização estrutural da fala. “Crianças jovens aprendem durante suas ontogêneses individuais 
um conjunto de convenções linguísticas usadas por aqueles que estão à sua volta, que pode conter 
dezenas de milhares ou talvez até centenas de milhares de palavras individuais, expressões e 
construções.” (TOMASELLO, 2003, p. 1, tradução nossa). E, para a escola, fica o papel de ensinar as 
convenções linguísticas que permeiam a escrita. Por esse motivo, nos encaminhamos para a 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 31 

 

241 
 

segunda razão que leva o aluno a utilizar a justaposição de maneira irrestrita: há indícios de que o 
aluno recorre à organização estrutural com a qual esteve em contato durante muitos anos na 
escola, ou seja, o aluno utiliza a forma de construir textos a qual teve acesso na própria escola, 
estando em contato com materiais didáticos desde as séries iniciais (VOTRE, 1988). E, ainda, o 
aluno acredita que os exercícios de classificações – os mais recorrentes em livros didáticos – o 
ajudam a aprimorar sua escrita, como dito anteriormente.  

Portanto, mostra-se necessário que o saber epilinguístico (GERALDI, 1995 [1991]) do aluno 
seja trabalhado, para que ele desenvolva a percepção estrutural do texto escrito, em termos de 
relação de subordinação adverbial e justaposição. Na verdade, o uso da justaposição não se 
caracteriza em si um problema a ser solucionado, mas a grande questão que emerge é o fato do 
aluno limitar-se à justaposição como a única possibilidade estrutural de que dispõe para encadear 
e organizar suas ideias em textos escritos, seja em função da não-percepção do aluno de que faz 
isso, seja em função da ausência de ferramentas e habilidade por parte desse aluno para 
manipular a língua da forma que considerar necessária.  

Sendo assim, a hipótese que nos impulsiona à pesquisa é de que os exercícios que se 
propõem a desenvolver o saber epilinguístico do aluno, por si só, não dão conta do 
aprimoramento de sua escrita. O aluno necessita da percepção das diferentes estruturas de 
oralidade e escrita (que, com base nas considerações de Karmiloff-Smith (1997), podem ser 
tratadas como domínios de experiência distintos) e também da experienciação por meio do 
contato real com textos escritos (não só leitura, mas produção) para entender que a sua escrita 
não pode ser apenas a transposição da sua fala. Levantamos, portanto, a questão de que o 
desenvolvimento dessa percepção pode requerer um exercício que vai além do nível operacional 
com simples articulação de ideias por meio de conectores, ou seja, algo que desenvolva um saber 
metalinguístico, que diz respeito a um saber oriundo da reflexão de que a língua é um conjunto de 
recursos expressivos. 

Em virtude das considerações feitas, acreditamos que a pesquisa contribuirá de forma 
significativa no âmbito do ensino de Língua Portuguesa, no que tange ao ensino de escrita, uma 
vez que objetivamos elaborar atividades que se propõem a ajudar o aluno de Oficina de Língua 
Portuguesa – tomado para a pesquisa como um microcosmo dos alunos de Língua Portuguesa em 
geral – a se tornar um escritor de textos mais autônomo, habilidoso, competente e, acima de 
tudo, consciente de sua escrita.  
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Esta apresentação é parte do processo de investigação feito no Programa de Pós-graduação 

em Letras/Linguística da Universidade Federal de Goiânia. As reflexões giram em torno de 
questões relacionadas às interferências das condições de produção de textos e reescrita 
orientadas por bilhetes no Centro de Ensino Fundamental 02 do Gama/DF. O objetivo é verificar 
quais as interferências que as condições de produção exercem sobre a produção de textos 
orientada por bilhetes dos alunos da rede pública de ensino. Além disso refletir sobre o papel que 
os bilhetes orientadores desempenham na reescrita destes mesmos alunos. Para o 
desenvolvimento dessa investigação, contamos com alguns sujeitos, bem como materiais que 
possibilitassem a investigação. Os sujeitos que fazem parte dessa pesquisa são professores e 
alunos. Em sua maioria são pessoas que moram nas proximidades da escola onde todos os dados 
foram coletados. Os alunos são sujeitos que, na ocasião da coleta dos dados, ano de 2009, 
cursavam o 9º. ano, uma vez que a turma era reconhecida por 8ª. série naquela escola. São 
meninos e meninas com idade média de 14 anos. Ainda como sujeitos, podemos contar com dois 
professores que trabalharam a produção de textos. A primeiros é o professor contratado e efetivo 
da escola e o outro, a pesquisadora que assumiu o lugar do professor como eventualmente e 
experimentalmente. A professora eventual assumiu o lugar do professor em apenas duas aulas de 
produção de textos em que foram trabalhadas a escrita e a reescrita. A necessidade da inserção da 
pesquisadora no processo se deu a partir do momento em sentiu-se necessidade de trabalhar a 
produção de textos baseada nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa voltado para o terceiro e quarto ciclos. A coleta de dados aconteceu no final de 2009, 
novembro/dezembro, embora as visitas à escola tivessem se iniciado no começo do ano de 2009. 
As visitas começaram antes da coleta para que fosse possível conhecer o ambiente com o intuito 
de familiarizar pesquisador e sujeito pesquisado-se para facilitar o desenvolvimento da pesquisa. 
Nos procedimentos de análise que foram desenvolvidos, contamos com métodos qualitativos e 
com um olhar centrado no Paradigma Indiciário de Carlos Ginzburg (1990). Esse pesquisador é 
importante na investigação devido ao olhar centrado no pormenor, ou seja, a sua valorização à 
singularidade presente nos dados. Essa singularidade é visível na medida em que determinados 
indícios só aparecem uma vez e não se dão ao luxo da repetição. Isso não seria possível se o olhar 
não partisse da busca de pistas, marcas, indícios. Sendo assim, centrada na busca dos indícios, 
foram levantadas algumas hipóteses direcionadoras de tal investigação, buscando sempre dar um 
olhar científico para o trabalho. A estadia na escola possibilitou-nos: coletar as produções textuais; 
os materiais usados nas aulas de produção de textos; gravar sete aulas destinadas ao trabalho de 
escrita e reescrita; fazer anotações em diários de campo; aplicar uma entrevista semi-estruturada 
com o professor e aplicar um questionário exploratório que foi respondido pelos os alunos. Deste 
modo, todo o material que compõe esse corpus pode ser resumido em: 07 aulas gravadas em 
vídeo; diários de campo com anotações que fiz no decorrer das aulas em que era observadora; 17 
questionários exploratórios; 01 entrevista semi-estruturada realizada com o professor efetivo da 
escola; 02 propostas de produção de textos trabalhadas nessas aulas de produção escrita e 21 
pares de produções de textos visto que cada par contém um bilhete orientador. Quanto às 
produções, do total de 21 pares, apenas dois trios (escrita, bilhete e reescrita) foram escolhidos 
para serem submetidos à análise. O olhar teórico que norteia essa investigação é centrado na 
linguagem como o lugar de interação entre os sujeitos e como processo dialógico defendido por 
Bakhtin (2003, 2006). Ainda conto com outros estudiosos que partem do mesmo olhar que 
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considera a língua na sua relação com a sociedade, entre esses estudiosos é possível recorrer aos 
que se dedicaram, por exemplo, à Linguística Textual e à Análise do Discurso, tais como: Foucault 
(2002), Geraldi (1997, 2001, 2004), Indursky (2006), Koch (2004, 2006, 2006a, 2006b, 2007, 2007a, 
2007b e 2007c), Orlandi (2006, 2007, 2007a, 2008, 2008a), Pêcheux (1997) e Ruiz (2001) cujas 
investigações perpassam os caminhos da língua, do texto e do discurso na sua relação com o 
ensino-aprendizado de língua materna. Esses autores contribuem para algumas das reflexões que 
faço tais como: a relação entre contexto e condições de produção, texto e discurso, gêneros 
textuais e discursivos e, por fim, a autoria. Essa investigação se justifica pela necessidade de 
compreender melhor as condições de produção escrita e reescrita orientada por bilhetes, além de 
refletir sobre esse processo de produção pelo qual passam os alunos da rede pública do Gama/DF. 
Isso quer dizer que certos indícios encontrados na escrita mostram que as condições de produção 
interferem nas escolhas e na instauração de sujeitos autores nesse ambiente. São esses indícios 
que sustetam a necessidade de olhar para as condições de produção e verificar o quanto elas 
podem interferir na escrita desses alunos incitando-os, em alguns casos, a assumirem-se sujeitos 
do seu dizer e responsáveis pelo produto escrito. As considerações finais apontam para a 
necessidade de se criar condições de produção para que a escrita do aluno se desenvolva e se 
torne algo além de um objeto de avaliação escolar. 
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Variáveis influentes no processo de escrita e reescrita em dois grupos de alunos do ensino 
médio e sua relação com o gênero 

 
Autor: Eron Sanches Ruivo 
Orientadora: Inês Signorini  

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística Aplicada 

 
O objetivo desse projeto de pesquisa é mapear, descrever e analisar algumas das variáveis  

de influência sobre o gênero artigo de opinião escrito e reescrito em três versões num processo de 
produção escrita em dois grupos de alunos de duas escolas públicas na região metropolitana de 
Campinas. 

Os objetivos específicos são, portanto, (i) descrever, a partir dos conceitos de tipos de 
discurso, sequências e mecanismos de textualização do Interacionismo Sociodiscursivo, os textos 
resultantes da aplicação de uma mesma sequência didática nos dois grupos quanto à forma; (ii) 
descrever, a partir do conceito de estrutura de participação da Sociolinguística Interacional as 
relações entre esses textos e as interações de sala de aula quanto aos conteúdos; e (iii) descrever 
os impactos do bilhete orientador na reconfiguração desses mesmos textos. 

A pesquisa, de caráter qualitativo e interpretativo, está inserida na PAIS (Pesquisa-Ação 
Integral e Sistêmica), em dois graus de implicação: no grupo A, o pesquisador é observador 
participante; no B, ele assume o grau máximo de implicação como pesquisador-professor. Para os 
dois grupos, o pesquisador assumiu a correção no processo de reescrita. As aulas foram 
videogravadas no grupo A entre abril e setembro com 28 alunos e, no grupo B, de outubro a 
novembro de 2009 com 22 alunos. Foram utilizados os métodos da etnografia de sala de aula na 
geração dos dados quanto aos procedimentos de gravação audiovisual, bem como outros 
instrumentos de coleta, como o diário de campo e entrevistas semi-estruturadas com o professor 
do primeiro grupo. 

As análises preliminares permitem observar diferenças de construção entre os textos dos 
dois grupos, sobretudo se considerados os tipos de discurso, as sequências e os mecanismos de 
textualização que entraram em sua composição. No grupo A, há maior incidência dos tipos puros 
da ordem do expor; no B, os tipos mistos ou fundidos caracterizam mais os textos. Se 
considerados os mecanismos enunciativos, os textos trazem diferentes graus de implicação dos 
alunos quanto aos conteúdos, fatos e opiniões, o que permite agrupá-los segundo critérios de 
implicação explícita (opinar sobre) e implicação implícita (falar sobre). 

Se consideradas as estruturas de interação de cada grupo, os textos observados permitem 
relacionar ou não esses conteúdos, fatos e opiniões a discussões, exemplos e atividades das aulas, 
bem como relacionar diferentes estruturas de participação a diferentes resultados na produção 
escrita. É possível relacionar as diferenças observadas anteriormente quanto à forma e ao grau de 
implicação com a dinâmica entre professor e alunos em cada contexto. 

Se considerado o processo de reescrita após o término da aplicação da sequência didática 
utilizada, é possível observar diferentes respostas ou níveis de desempenho dos alunos em relação 
aos apontamentos dos bilhetes orientadores. É possível confirmar, quantitativamente, a 
viabilidade do bilhete orientador (correção textual-interativa) e considerar os casos em que ele 
parece surtir: efeitos nulos (não há mudanças solicitadas nos bilhetes nas duas versões corrigidas) 
e efeitos regressivos (as mudanças acarretaram piora quando observadas as três versões). 

Além dos fatores de influência apontados acima é possível perceber outros dois, como a 
consigna (comando) para a primeira produção e os temas escolhidos pelos dois grupos. As 
consignas parecem ter dado uma orientação argumentativa para os alunos: de um lado, colocava 
para o grupo A uma insuficiente abordagem do assunto gravidez na adolescência pelos meios de 
comunicação, o que pode explicar a opção da maioria dos alunos por não imputar à falta de 
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informação a responsabilidade pela alta incidência de gravidez na adolescência; de outro, colocava 
para o grupo B uma evidente opção por desacreditar na capacidade de o país e a cidade do Rio de 
Janeiro de realizarem os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. 
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MESA 32 – LÍNGUA MATERNA 
Variação na fala-em-interação de sala de aula de Língua Portuguesa na EJA 

 
Autora: Andréa Burgos de Azevedo Mangabeira 

Orientadora: Luciene Juliano Simões  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

Mestrado em Letras 
 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar, através da variação na fala-em-
interação de sala de aula de alunos de EJA, a relevância da heterogeneidade de idade desses 
alunos para a construção de uma comunidade de práticas de aprendizagem de língua portuguesa. 
Tendo em vista que grande parte das pesquisas desenvolvidas no contexto de EJA privilegia a visão 
do pesquisador, e coloca a heterogeneidade de idade dos alunos como uma questão problemática 
que gera conflitos de ordem interacional e pedagógica, esse projeto propõe um novo olhar sobre 
esse aspecto, que o coloca como uma característica do contexto em questão, com o objetivo de 
compreender como os alunos lidam com essa questão nas ações conjuntas que levam a cabo no 
processo de aprendizagem, privilegiando a perspectiva dos participantes. Considera-se aqui a 
perspectiva de Eckert (2008) de que a variação na fala se constitui como um meio de (re) construir 
significados sociais localmente, através do uso de variáveis que se constituem como um campo de 
significados em potencial, ou ainda: “(...) uma constelação de significados ideologicamente 
relacionados, podendo qualquer um deles ser ativado no uso situado de uma variável. O campo é 
fluido e cada nova ativação tem o potencial de alterar o campo, através da construção de ligações 
ideológicas.” (ECKERT, 2008, p.1). Dessa maneira, a autora propõe uma abordagem do significado 
social na variação que se embasa nas teorias de indexação da antropologia lingüística. Outro 
ponto importante de uma abordagem como a que esse projeto se propõe a seguir é o seu caráter 
etnográfico, já que um dos aspectos mais importantes da pesquisa é a procura por categorias 
locais de pertencimento, ou seja, descobrir que amostras de fala valem a pena ser recolhidas, 
partindo de categorias êmicas (Eckert, 2000). Com essa afiliação teórica e metodológica em 
mente, esse projeto prevê uma micro-análise da fala-em-interação desses participantes, como um 
meio de se chegar a essas categorias, que, por sua vez, são essenciais à interpretação do 
significado social da variação. A utilização da micro-análise justifica-se pelo fato de a interação em 
questão se dar no contexto da sala de aula, uma situação de interação social local, na qual, no 
entanto, é possível entender questões macro sociais, como afirma Schulz (2007): “Parto da 
premissa de que é possível se entender as questões macro sociais, políticas e históricas em um 
universo mais micro, o das relações sociais.”. Portanto, esse projeto recorre também à 
Microetnografia (ERICKSON, 1996).  

Seguindo essa orientação teórico-metodológica, portanto, a pesquisa antevista nesse 
projeto será desenvolvida através da observação participante de uma turma de ensino 
fundamental de EJA de uma escola de Porto Alegre, já definida pelo pesquisador e com a qual já 
foi iniciado um processo de negociação de entrada e aproximação ao campo de pesquisa. A 
geração de dados se dará através da gravação em áudio e vídeo de uma seqüência de quatro aulas 
de Língua Portuguesa dessa turma, bem como através de observação participante das aulas e 
redação de notas de campo a serem convertidas em diários de campo. As horas de gravação serão 
então transcritas, para futura análise seqüencial da distribuição dos turnos de fala entre os alunos, 
bem como da possível variação nesses turnos de fala. Pretende-se chegar a categorias sociais 
através das quais os alunos se organizam para a construção conjunta da aprendizagem, através da 
observação de como se dá distribuição dos turnos de fala desses alunos ao interagirem na 
comunidade de prática em questão.  

A variável a ser analisada é o apagamento do “s” na concordância nominal de número pelos 
alunos. Essa escolha se justifica por essa ser uma variável que já foi quantitativamente analisada 
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por inúmeros estudos envolvendo o português brasileiro em geral, e alguns estudos envolvendo a 
concordância nominal de número entre falantes da cidade de Porto Alegre, onde a pesquisa será 
desenvolvida. Tendo em vista que fazer um estudo sociolingüístico quantitativo que seja 
estatisticamente significante foge às possibilidades dessa pesquisa, devido ao número de 
participantes envolvidos, e foge aos objetivos da mesma que visa apenas interpretar o uso local 
dessa variável no curso da interação, é importante que existam dados já analisados sobre o uso 
dessa variável entre falantes inseridos no contexto social mais amplo em que a comunidade de 
prática em questão se insere, para que se tenha acesso aos significados sociais em potencial que 
essa variável carrega, significados esses que serão reinterpretados e reconstruídos por esses 
participantes no curso da interação.  

Esse projeto, vale ressaltar mais uma vez, não se propõe a realizar um estudo 
sociolingüístico quantitativo/variacionista do uso dessa variável lingüística pelos falantes em 
questão. Além disso, a pesquisa ainda está em fase de planejamento, sendo o único passo dado, 
até o momento, a aproximação em relação à escola em que se pretende gerar os dados no 
próximo semestre, e o início da observação participante. Essa observação, no entanto, não está 
acontecendo entre os alunos que serão observados na geração de dados, já que se considerou ser 
mais importante se aproximar da professora em questão que, no próximo semestre, no entanto, 
estará ensinando a um novo grupo de alunos. O projeto prevê para o ano que vem, portanto, uma 
fase de adaptação entre pesquisador e alunos, antes do início da geração de dados áudio-visuais.  
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Os gêneros poéticos na sala de aula: um estudo comparativo Brasil e França 

 
Autora: Cynthia Agra de Brito Neves  

Orientadora: Viviane Veras  
Instituição: IEL - Unicamp 

Doutorado em Linguística Aplicada 
 

Ao refletir sobre questões que envolvem o ensino de literatura e poesia na escola, direcionei 

minha dissertação de mestrado a uma investigação empírica: entrevistei, gravei e transcrevi 

relatos orais de oito professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio, quatro educadores da 

rede particular de ensino, quatro educadores da rede pública estadual de São Paulo, atentando 

para o que entendem por poético, como trabalham a literatura e a poesia na sala de aula e como 

reagem os alunos ao recepcionarem textos poéticos nas dinâmicas em classe. Esses diálogos me 

possibilitaram repensar minhas práticas de ensino e refletir sobre elas – uma autocompreensão 

através da compreensão dos outros e do mundo. 

Surpreendi-me com os discursos metalinguísticos dos docentes, recheados de crítica e teoria 
literárias; defensores do ensino literário erudito (CALVINO, 1993) sem desmerecer a cultura 
popular; criativos quando se tratava de motivar seus alunos, já que propunham tanto a leitura 
virtual quanto a impressa; engajados na arte de educar e instruir, despertar para o prazer do texto 
poético – mesmo que isso não seja, segundo FONTES (1999), uma tarefa fácil. Tomando a palavra, 
esses professores enredaram estratégias de aula, confessaram dinâmicas ousadas e tradicionais. 
Falaram de poesia como linguagem na sua carga máxima de significado (POUND 1991); poesia-
pensante, e também ritmo, dança, música, sentimento (PAZ, 1982), identidade e subjetivação, 
exercício ético e estético (NUNES, 1999); e também capaz de promover a interação entre 
professor-aluno, facilitar a inclusão social, revolucionar, mudar o mundo  (MOISÉS, 2007) – eis a 
utopia de todo (bom) educador. 

Acolhi todas essas concepções de poesia, bem como as críticas ao sistema escolar, desabafos 
e sugestões que fizeram ao longo de seus relatos. Apontaram as dificuldades com as quais 
convivem diariamente, uma vez que lecionam em um espaço institucional tão burocrático, 
poderoso e controlador de discursos (FOUCAULT, 2006), castrador de prazeres (BARTHES, 2006), 
como é ainda a escola em pleno século XXI. Os professores têm consciência disso e demonstraram, 
em suas entrevistas, que tentam – em sua travessia diária e, no limite – seguir na contramão desse 
sistema. Quanto aos alunos, leitores-adolescentes do Ensino Médio – conclui-se – por vezes 
estranham o texto poético, tendem a menosprezá-lo, ou marginalizá-lo, justamente porque não 
estão acostumados ao prazer e à alegria na escola (SNYDERS, 1993). Estão focados em notas, 
avaliações, vestibulares; contudo, quando se deixam tocar pela linguagem poética, compreendem-
na, identificam-se com a poesia, e então se encantam.  

Ao concluir o mestrado, cheguei à “outra margem do rio” carregando uma série de 
questionamentos que me levam a (re)formular hipóteses, ainda no que concerne ao ensino de 
literatura e poesia na escola. Conheci apenas um lado da questão: o olhar e a voz dos professores 
de Língua Portuguesa que atuam no estado de São Paulo, Brasil. Contudo, outras questões vieram 
à tona, o que ampliou minha curiosidade e vontade de continuar esse estudo, agora em âmbito 
internacional. Interessei-me particularmente pela França, pela possibilidade de participar do 
CEDILIT (Centre de Recherche en Didactique de la Littérature), dirigido pelo professor Jean-
François Massol, na Universidade de Grenoble 3. 

Passei então a me indagar: e na França, como circula a poesia na escola? Refiro-me ao Lycée, 
nosso Ensino Médio, que espaço têm os poetas franceses nas instituições escolares do país da 
Belle Époque? Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Paul 
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Verlaine, enfim, os clássicos são lidos, ensinados e apreciados nos Lycées? E os demais poetas da 
literatura universal, são lidos pelos alunos-adolescentes franceses?  

Como esses poetas são recebidos “entre os muros da escola” na França? São poetas 
traduzidos para a língua francesa? Lidos na língua original? Se traduzidos, há referência aos 
tradutores ou estes são mais uma vez apagados? Como os autores estrangeiros circulam hoje 
pelas escolas secundárias na França? E mais: o que dizem os currículos franceses sobre o ensino de 
literatura no Lycée? Os gêneros poéticos têm espaço privilegiado? Esses currículos têm relação 
com os nossos PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio)? Que materiais 
didáticos utilizam? E a prova que fazem ao final do Lycée, o Baccalauréat, assemelha-se ao nosso 
ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio)?  

 Na França, o Lycée também tem duração de três anos, como nosso Ensino Médio; no 
primeiro ano os alunos têm disciplinas gerais e só a partir do segundo ano é que optam por fazer o 
estudo “Científico”, “Literário” ou “Econômico”, o que significa diferenças de cargas horárias entre 
as disciplinas e de peso (coeficientes) entre as provas. Os alunos fazem o “bac” em duas etapas: as 
matérias de Língua Francesa e Matemática são abordadas no exame ao final do segundo ano do 
Lycée e as matérias mais específicas, de acordo com o tipo de Lycée, caem na prova ao final do 
terceiro ano. Esse exame nacional é o que garante o ingresso dos alunos nas universidades da 
França. Nosso ENEM, ao contrário, é um exame feito unicamente ao final do terceiro ano do 
Ensino Médio e é uma prova extensa que dura um final de semana. No sábado, as provas de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias; no domingo, a 
prova de Redação, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a Prova de Matemática e suas 
Tecnologias.  

  Como extensão do trabalho desenvolvido em minha dissertação de mestrado, pretendo, 
portanto, continuar a investigação cujo foco é: o ensino/aprendizagem da literatura, em especial, 
da poesia na escola. Desta vez, em nível de doutorado, o objetivo é realizar um estudo 
comparativo entre Brasil e França, observar as formas como a literatura, sobretudo os gêneros 
poéticos, vem sendo trabalhada em sala de aula no Ensino Médio nacional e nos Lycées franceses. 
A ideia é comparar os currículos, os materiais didáticos utilizados, como também nosso ENEM ao 
Baccalauréat, sempre atenta à circulação do discurso poético, autores e obras – traduzidos ou não 
– estudados no ensino secundário de ambos os países.  
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Inferência, Metacognição e o Ensino de Leitura 

 
Autor: Diego da Silva Vargas  

Orientadora: Ana Flávia Gerhardt 
Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Mestrado em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa) 
 

Esta pesquisa partiu de um inquietamento resultante de uma análise de livros didáticos de 
Língua Portuguesa com relação, especificamente, às atividades de leitura apresentadas. 
Observando-se esses materiais e pesquisas já realizadas, nota-se que, em sua grande maioria, as 
atividades escolares de leitura apresentam perguntas que levam à cópia do texto ou que não 
exigem a sua leitura, trabalhando-o apenas em um nível linear (Kleiman,1995, 1998; Gerhardt e 
Vargas, 2010).  

Sabe-se que os leitores, naturalmente, em seu processo de leitura, constroem inferências, 
isto é, atuam diretamente no processo de geração de significados, desencadeado pelas 
informações explicitadas no texto (Kato, 1987; Kleiman, 1995, 1998). Apesar disso, ainda se 
mantém, em materiais didáticos, uma visão não interativa de leitura, que desconsidera o papel 
ativo do leitor, uma vez que as questões de nível linear consideram apenas o que o texto traz, 
exigindo que o leitor apenas repita tais informações. 

 Dessa forma, predominam exercícios que não desenvolvem as capacidades cognitivas dos 
alunos enquanto leitores ativos no processo, já que não se propicia uma clara diferenciação entre 
os diferentes níveis em que uma leitura de qualidade pode ocorrer, impedindo que os estudantes 
entendam que ler é um processo que exige uma participação ativa por parte dos leitores, 
encaminhando-os a um entendimento de leitura como tarefa mecânica de seleção de 
informações. 

Ainda assim, os alunos-leitores podem interpretar as questões dos livros didáticos como 
requerendo mais do que apenas lembranças, visto que esse é o processo natural, e acabam por 
isso fazendo inferências. Porém, como são ensinados a ver sua leitura como um mero processo de 
seleção de informações textuais, se tornam incapazes de perceber que, em realidade, o resultado 
de sua leitura são as inferências, crendo que está escrito no texto o que eles, na verdade, 
inferiram. Por isso, torna-se de fundamental importância um trabalho de produção de materiais 
que permita trazer à consciência do leitor a sua capacidade de realizar inferências, rompendo com 
a ideia de que leitura é repetição. 

Buscamos em Applegate et al. (2002) a ideia de que as atividades de leitura deveriam fazer 
com que o leitor pensasse sobre o que lê e usasse as informações do próprio texto para explicar 
seus pensamentos. Os autores definiram quatro níveis de questões de compreensão leitora: nível 
literal, baixo nível inferencial, alto nível inferencial e “response items” (que incitam o leitor à 
defesa de idéias relativas a ações de personagens e ao resultado de eventos). As questões literais 
(que exigem que o leitor apenas recorde informações declaradas diretamente no texto) são as que 
se apresentam, em maioria, em livros didáticos e são as mais exploradas em aulas de Língua 
Portuguesa, apesar de serem as que exigem um menor esforço cognitivo por parte dos alunos.  

Além disso, consideramos de fundamental importância um trabalho de percepção 
metacognitiva sobre a leitura em sala de aula, uma vez que não se pode ensinar um processo 
cognitivo; o papel do professor é permitir o desenvolvimento de tais processos, através da 
proposta de atividades que explorem aspectos metacognitivos da leitura capazes de ajudar os 
alunos a observar como realizam suas leituras. 

Entende-se como metacognição a capacidade do ser humano de pensar e refletir sobre seus 
processos cognitivos, monitorando-os, regulando-os e reformulando-os quando necessário. Na 
leitura, ela atua pela habilidade em elaborar objetivos e hipóteses flexíveis acerca dos significados 
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que o texto traz. Ao ler, o indivíduo pode utilizar-se de suas habilidades metacognitivas para 
tornar o entendimento do texto mais eficiente. Para tanto, ele precisa refletir sobre as estratégias 
que o ajudarão a realizar tal tarefa (Perfect & Schwartz, 2002; Israel et al., 2005; Dunlosky & 
Metcalfe, 2009). 

O estudo das inferências vai ao encontro de tais pressupostos, pois acreditamos que um 
leitor maduro é capaz de estabelecer objetivos e elaborar hipóteses de leitura, sendo também 
capaz de flexibilizá-las, a partir dos conteúdos que infere do texto. Uma vez que o que lembramos 
após uma leitura são as inferências que fizemos durante o processo de interpretação (Kleiman, 
1995), consideramos de fundamental importância o desenvolvimento, na escola, da capacidade do 
leitor em administrar seus processos de inferenciação e seu trânsito entre os diversos níveis de 
leitura, reconhecendo onde nascem as hipóteses de leitura construídas.  

Assim, esta pesquisa tem como objetivos: a) Identificar de que forma as atividades de leitura 
dos livros didáticos de Língua Portuguesa/Língua Materna, selecionados para a pesquisa, 
consideram e exploram a diferenciação entre os diversos níveis de leitura, e em que medida 
reconhecem e desenvolvem as capacidades metacognitivas dos alunos com relação a tal 
diferenciação; b) Comparar as leituras realizadas pelos estudantes ao que é esperado pelo 
gabarito do livro didático; c) Observar como se dá o processo de inferenciação dos alunos durante 
o teste realizado; d) Pensar atividades de leitura que possam possibilitar ao aluno uma maior 
conscientização sobre seu processo de inferenciação, relacionando-o metacognitivamente à 
construção e flexibilização de hipóteses de leitura. 

As ações metodológicas deste trabalho destinam-se às seguintes percepções: entender 
como funciona o processo de inferência, e como ele se dá na leitura; pensar a inferência 
metacognitivamente, relacionando-a à formulação de hipóteses de leitura; conhecer o material 
didático de língua portuguesa com relação à inferenciação em leitura; definir formas de auxiliar o 
aluno a pensar tal processo. 

 
APPLEGATE, M. K.; QUINN, K. B.; APPLEGATE, A. (2002). Levels of thinking required by 
comprehension questions in informal reading inventories. The Reading Teacher, v. 56, n.2, p. 174-
80. 
DUNLOSKY, J., METCALFE, J. (2009). Metacognition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
GERHARDT, A. F. L. M.; VARGAS, D. S. (2010). A pesquisa em cognição e as atividades escolares de 
leitura. Trabalhos em Linguística Aplicada (UNICAMP), v. 49, p. 145-166. 
ISRAEL, S; BLOCK, C; BAUSERMAN, K & KINUCAN-WELSH, K. (Eds.). (2005).  Metacognition in 
literacy learning.  London: Lawrence Erlbaum,. pp. 3-17. 
KATO, M. (1987). O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes. 
KLEIMAN, A. B. (1995). Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes. 
_______. (1998). Oficina de leitura: teoria e prática, 6ª ed. Campinas: Pontes. 
PERFECT, T.; SCHWARTZ, B. (Eds.). (2002). Applied Metacognition. Cambridge: University Press. 
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Machado de Assis em quadrinhos: análise da leitura de textos multimodais 
 

Autora: Fabiane Dalben de Faria  
Orientadora: Inês Signorini  

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Lingüística Aplicada 

 
O presente projeto de pesquisa, orientando-se por uma abordagem metodológica 

qualitativa, tem como objetivo central o estudo da comparação entre a leitura das adaptações de 
clássicos da literatura brasileira para HQs e o conto original que deu origem as mesmas, 
observando se o primeiro constrói-se como um texto multimodal em relação ao segundo, bem 
como as implicações desses aspectos multimodais na formação de novos leitores. 

Este tema nasceu de meu crescente interesse por HQs, que se transformaram em um meio 
de comunicação de massa, utilizando textos que unem a linguagem verbal com a linguagem não-
verbal conseguindo comunicar sua mensagem mais facilmente do que o puramente linguístico, 
penetrando mais rapidamente na cognição social, modificando ideologias e paradigmas. 

Além disso, esta pesquisa torna-se bastante relevante pelo fato de que esse meio de 
comunicação social, as HQs, foram incluídas nos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – que 
defendem sua utilização no ensino como forma de despertar o interesse dos alunos pela leitura e 
incentivá-los na produção de narrativas curtas.  

Dentre as HQs adotadas pelas escolas, as mais freqüentes são as adaptações de clássicos da 
literatura para quadrinhos. A ampliação da participação desse tipo de quadrinho nos catálogos das 
editoras e o público visado por eles, além do conhecimento de que diversos gêneros discursivos, 
tais como os anúncios publicitários, os manuais de instrução, os hipertextos, as charges e, é claro, 
as HQs possuem multimodalidade, desperta-nos para a seguinte questão “Como os aspectos 
multimodais das adaptações auxiliam os alunos na prática da leitura?”  

Sabemos que os gêneros discursivos produzem significados e estabelecem relações através 
dos textos ou discursos neles vinculados. Esses, por sua vez, materializam-se através da 
linguagem, seja ela verbal ou não-verbal. Todo arranjo visual existente no gênero, ou seja, a 
diagramação, cores, figuras, tipo de papel ou até como as pessoas comportam-se nos textos orais 
(gestos, entonação de voz, expressões faciais) chamamos de multimodalidade. Nas palavras de 
Van Leeuwen (2004,10), “gêneros orais combinam a língua e a ação em um todo integrado, os 
gêneros escritos combinam a língua, a imagem, e as características gráficas em um todo 
integrado”. Portanto, multimodalidade se refere ao uso de mais de um modo de representação 
em um gênero discursivo. 

Para Mayer (2001), a multimodalidade nos gêneros discursivos escritos é a apresentação de 
um material usando palavras e imagens. Por palavras, tomamos um material que é apresentado 
na forma verbal, assim como textos escritos ou orais. Já por imagens, referimo-nos ao material 
que é apresentado na forma pictórica, tais como os que fazem uso de gráficos estáticos, incluindo 
ilustrações, fotos, mapas dentre outros. 

Sendo assim, os gêneros escritos podem fazer uso de outro modo de representação além da 
linguagem verbal, a linguagem visual. Kress e Van Leeuwen (1996, 17) dizem que “o componente 
visual de um texto é uma mensagem organizada e estruturada independentemente – ele é 
conectado com o texto verbal, mas, de jeito algum, depende dele: e similarmente o oposto 
também é válido”. 

De acordo com Wysocky (2004, 126), “a composição de um texto visual envolve a escolha de 
estratégias para a formatação do que está numa página (...) de modo a dirigir a atenção do 
leitor/observador, dentro dos contextos de outros textos” para certos aspectos da composição. 
Hoje em dia, graças ao desenvolvimento da tecnologia, pode-se escolher variados tipos de 
formatação para tudo o que se coloca numa página, ou seja, o tipo e o tamanho da fonte, a 
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formatação do texto e todos os outros elementos visuais empregados (formas, cor, fotografias, 
desenhos e pinturas, tabelas e gráficos). A mesma autora acredita também que todos os 
elementos visuais usados num texto multimodal podem ser analisados e propõe uma abordagem 
de análise de aspectos visuais de textos que se constitui em: nominar os elementos visuais do 
texto; nominar as relações desejadas entre esses elementos e considerar como os elementos e 
relações conectam-se com os diferentes leitores, contextos e argumentos. 

O objeto a ser analisado à luz do que foi descrito acima é o conto O Alienista, de Machado de 
Assis. Serão utilizadas as versões original e adaptada para HQ do mesmo conto. O estudo será 
realizado com alunos de duas turmas de sexta série, sendo que com uma delas será feita a leitura 
e o trabalho com o texto adaptado e com a outra, os mesmos trabalhos com o texto original. 

Dessa forma, poderemos verificar se os textos se constroem como multimodais, um em 
relação ao outro, além de como a multimodalidade auxilia na leitura e compreensão do texto por 
parte dos alunos envolvidos.  

Em virtude do que foi já apontado, acreditamos que a pesquisa contribuirá de forma 
significativa no âmbito do ensino de Língua Portuguesa, no que tange ao ensino de leitura, uma 
vez que as atividades que objetivamos elaborar propõem-se a ajudar o aluno a se tornar um leitor 
mais habilidoso, competente e consciente de sua leitura.   

 
KRESS, G. ; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. London, Routledge, 
1996. 
MAYER, R. Multimedia learning. Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 
WYSOCKI, A.. Writing new media. Utah State, University Press, 2004. 
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MESA 33 – LÍNGUA MATERNA 
As diferentes concepções de resenha crítica implementadas nas práticas escriturais de alunos e 
professores do curso de Letras 

 
Autora: Eliane Feitoza Oliveira 

Orientadora: Sylvia Bueno Terzi 
Instituição: IEL - Unicamp 

Mestrado em Linguística Aplicada 
 
O objetivo deste trabalho –  fruto de  uma pesquisa de mestrado em andamento, cujo  

objetivo geral é  analisar os conflitos que emergem do uso de resenhas nos trabalhos acadêmicos 
de estudantes calouros e seus fatores determinantes – é  apresentar, sob uma perspectiva 
metodológica qualitativo/intepretativista, a análise de como as concepções de resenha de 
professores e alunos do primeiro semestre do curso de Letras de uma universidade particular da 
capital de São Paulo se implementam na prática.  Os dados analisados correspondem às 
concepções de resenha desses sujeitos – coletadas através de gravações de algumas aulas e 
entrevistas semiestruturadas –, às produções desses alunos e às correções dos professores sobre 
essas produções. Para análise dos dados, dialoga-se com pesquisas que tratam do processo de 
ensino/aprendizagem de gêneros acadêmicos (Matencio, 2002; Machado, Lousada e Abreu-
tardelli, 2004a, 2004b) e com os estudos de alguns pesquisadores que integram a área dos Novos 
Estudos do Letramento, principalmente com estudos que tratam do letramento do domínio 
acadêmico (Gee, 1996; 2001; Lea e Street, 1998; Lillis, 1999) – definido por Fischer (2008) como 
formas de pensar, ser, fazer, ler e escrever que são próprias da esfera acadêmica. Assim, com base 
em nossa experiência docente no ensino superior, pode-se dizer que a produção de resenha crítica 
é bastante solicitada nos cursos de graduação.   Tendo em vista que esse gênero não é ponto 
pacífico entre os estudiosos da linguagem nem no que diz respeito ao conceito e muito menos no 
que diz respeito aos aspectos composicionais (Platão e Fiorin, 1993; Monteiro, 1998; Motta-Roth, 
2002; Andrade, 2006),  é comum  presenciar divergências entre as concepções  de resenha dos 
professores e dos alunos em um mesmo espaço de socialização, no caso a sala de aula do primeiro 
semestre do curso de Letras, foco da presente pesquisa.  No que diz respeito às concepções, as 
definições apresentadas aos alunos são de cunho meramente estruturalista, pois,  na visão dos 
professores,  para produzir a resenha crítica, bastaria  resumir o texto de origem e, no último 
parágrafo, expressar a opinião sobre o texto resenhado ou, então, articular resumo do texto de 
origem e opinião do produtor da resenha – de modo que a opinião deve ser dada com base em 
outras leituras, conhecimento de mundo e na vivência do aluno.  Em outras palavras, é como se os 
professores, no processo de ensino/aprendizagem,  desconsiderassem as condições de produção e 
os mecanismos linguístico-discursivos que materializam a resenha crítica, instituindo, assim, a 
prática do mistério (Lillis, 1999) –  uma vez que deixam a cargo dos estudantes fazerem a 
descoberta de quais são as condições de produção e as convenções da escrita que regulam esse 
gênero. A instituição da prática do mistério dá-se pelo fato de os professores julgarem que estão 
lidando com leitores e escritores proficientes, que conhecem as convenções da escrita acadêmica, 
e não com estudantes oriundos de uma trajetória de letramento calcada no modelo autônomo de 
letramento (Street, 1984). Em relação às concepções dos alunos, apesar de não terem tido contato 
sistemático com a resenha crítica em anos anteriores de escolarização, segundo os seus relatos, 
eles definem-na como uma “espécie de resumo” ou como “escrever com as próprias palavras o 
que entendeu do texto original”, a fim de discordar ou concordar com as ideias nele expressas.  No 
entanto, os estudantes reclamam pelo ensino dos mecanismos linguístico-discursivos que 
permitem a expressão da subjetividade sobre o texto resenhado, tendo em vista que essa é uma 
das exigências não só do professor, mas também do próprio gênero.  Em suma, vê-se, em nosso 
contexto de pesquisa,  não apenas divergências entre as concepções de resenha, mas também 
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divergências entre o que os professores ensinam e o que os alunos acreditam que deveria ser 
ensinado para a produção do gênero. Diante desse panorama, a análise dos dados revela que os 
sujeitos de pesquisa, em alguma medida, implementam   suas concepções de resenha na prática. 
No caso dos alunos, eles tentam aderir ao Discurso dos professores no que concerne à forma com 
a qual eles definem o gênero resenha crítica. Contudo, os professores, na correção, não percebem 
os movimentos interlocutivos dos textos que denotam um esforço, por parte dos alunos, em 
expressarem sua opinião com base em seus conhecimentos de mundo e suas vivências. Ou seja, os 
professores não  reconhecem o esforço dos estudantes em aderir a um Discurso que para eles se 
configura como novo (Gee, 1996), visto que, em séries anteriores, não tiveram contato com o 
gênero resenha crítica, embora tenham uma ideia do que seja esse gênero. Assim, de forma 
sumária, observa-se três grandes entraves para a produção da resenha crítica, bem como para 
produção de outros gêneros acadêmicos:  a falta de familiaridade por parte dos alunos com as 
convenções escriturais que regulam os gêneros que circulam na esfera acadêmica que, por sua 
vez, não são ensinadas;  a concepção de resenha que professores e alunos trazem para a 
universidade, em virtude do letramento que tiveram em níveis anteriores de ensino; e o 
letramento que os professores exigem dos estudantes, uma vez que partem do pressuposto de 
que estão lidando com leitores e escritores proficientes.  

 
ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O. Resenha – coleção aprenda a fazer. São Paulo: Paulistana, 2006 
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto: Leitura e redação. São Paulo: Ática, 1993. 
FISCHER, A. Letramento Acadêmico: uma perspectiva portuguesa. In: Revista Acta Scientiarum.  
Language and Culture. Maringá, v.30, n.2, pp. 177-187, jul./dez., 2008. 
GEE, J. P. Social linguistics and literacies: ideology in Discourses. 2ed. London/ Philadelphia: The 
Farmer Press, 1996. 
LEA, M.R.; STREET, B. Student Writing in higher education: an academic literacies approach. In: 
Studies in Higher Education. London, v. 23, n. 2, pp. 157-16, June, 1998. 
LILLIS, T. Whose ‘Common Sense’? Essayist literacy and the institutional practice of mystery. In: 
JONES, C.; TURNER, J.; STREET, B. (orgs.). Students writing in the university: cultural and 
epistemological issues. Amsterdam: John Benjamins, p. 127-140, 1999. 
MACHADO, A.R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L.S. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004a. 
MACHADO, A.R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L.S. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004b. 
MEDEIROS, J.B. Redação Científica: a prática de fichamentos e resenhas. São Paulo: Atlas, 2000. 
MONTEIRO, S.D. Elaboração de resumos e resenhas. Londrina: EDUEL, 1998. 
MOTTA-ROTH, D. A construção social do gênero resenha acadêmica. In: MAURER, J. L.; MOTTA-
ROTH, D. (Orgs.). Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru, SP: EDUSC, 2002, p. 77-116. 
STREET, B. V. Literacy in theory and practice. London: Cambridge University Press, 1984. 
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Memorial de formação: instrumento de reflexão, de rememoração e metodológico no processo 
formativo e autoformativo do professor 

 
Autora: Lilian Kelly Caldas-Viudes 

Orientadora: Raquel Fiad 
Instituição: IEL - Unicamp 

Doutorado em Linguística Aplicada 
 

Pretende-se apresentar neste seminário uma síntese geral de uma pesquisa de mestrado 
que tem por objetivo geral propor uma reflexão acerca de práticas de linguagem (produções 
escritas) produzidas em um contexto de práticas sociais situadas em um curso de formação de 
professores (Proesf – Programa Especial de Formação de Professores em Exercício na Educação 
Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da Região Metropolitana de Campinas), por esta 
razão, este trabalho se insere na área de Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996; KLEIMAN, 
1998; EVESEN, 1998; ROJO, 2006). A pesquisa está sendo realizada sob uma perspectiva 
metodológica qualitativa. Um dos métodos de pesquisa possível nesta abordagem é o estudo de 
caso (GODOY, 1995; GOLDENBERG, 2009), “onde quer que seja necessário "recortar" a realidade e 
aprofundar a visão sobre uma parte específica da mesma, o estudo de caso é uma abordagem 
metodológica que se tem revelado extremamente útil”, conforme Leonardo et al. (1994, p. 11). 

Os dados analisado nesta pesquisa foram gerados durante a realização do Poesf que foi 
organizado e desenvolvido na forma de colaboração entre a Unicamp e as Secretarias Municipais 
da região Metropolitana de Campinas (RMC), visando a atender uma das reivindicações propostas 
pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases) no. 9394/96 que normatiza a formação de docentes para atuar 
na educação básica em curso de nível superior. O Programa ofereceu o curso de Pedagogia, com 
Licenciatura Plena para aproximadamente 1600 professores, no período de 2002 a 2008, que 
possuíam o curso de magistério em nível médio como formação inicial e trabalhavam em efetivo 
exercício nas escolas municipais desta região. Por conta da formação inicial e do exercício da 
profissão do seu público-alvo, a estruturação curricular do curso teve uma grande preocupação 
em propiciar ao professor a oportunidade de reflexões fundamentadas no conhecimento que 
embasa a sua área de atuação. Por esta razão, o Proesf optou em requerer de seus alunos, ao final 
do curso, o gênero discursivo acadêmico Memorial de Formação (MF). 

Os MF produzidos durante o Proesf estão disponibilizados na Biblioteca Digital da Unicamp. 
Para esta pesquisa, escolheu-se analisar os Memoriais de Formação que apresentavam nos seus 
títulos as palavras “leitura” e “escrita”. De todos os MF, foram detectados que 7 apresentaram tal 
característica.  

O memorial de formação é um gênero acadêmico autobiográfico que se tornou requisito 
para a obtenção do diploma de graduação de inúmeras universidades de todo o país. Na escrita do 
MF, o autor/escritor tem o desafio de articular experiências da sua formação humana e 
profissional, destacando momentos significativos do curso em que tal memorial é requisito. 
Caracterizado como um gênero discursivo composto com tema, estilo e forma composicional, o 
memorial de formação “carrega marcas de outros *gêneros+ na sua constituição” (SARTORI, 2008, 
p. 23). Para a autora, o MF realiza um diálogo com dois outros gêneros acadêmicos: os memoriais 
descritivos e os tradicionais TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso).  

As pesquisas baseadas em abordagens autobiográficas têm se multiplicado de maneira 
significativa no campo da Educação, principalmente na área da formação (inicial e/ou continuada) 
docente. O foco de interesse de tal abordagem é compreender a vida do docente, ou parte dela, 
para “desvelar e/ou reconstituir processos históricos e socioculturais vividos pelos sujeitos em 
diferentes contextos” (SOUZA, 2006, p. 137). 

É importante já mencionar que as narrativas autobiográficas e as histórias de vida são 
concebidas como instrumento de reflexão e metodológico no processo formativo e autoformativo 
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que propicia aos atores sociais, segundo Passeggi (2003, p. 2), um “lugar de reconstrução de 
saberes profissionais e identitários e torna-se, por esta mesma razão, um método privilegiado para 
o pesquisador ter acesso ao universo da formação e à subjetividade do adulto.  

Levando em consideração que um dos objetivos deste trabalho é observar como o gênero 
memorial de formação propicia a rememoração das práticas de letramento referentes às 
remissões de leitura e escrita de um determinado grupo de professores através da análise de seus 
memoriais, propõe-se na primeira parte deste trabalho: i) apresentar um panorama histórico e 
traçar um percurso epistemológico, (BUENO, 2002; FERRAROTI, 1988, PINEAU, 2006; SOUZA, 
2006) sobre as pesquisas que se utilizam de histórias de vida, abordando seu surgimento no 
contexto europeu e as influências de tais pesquisas em trabalhos brasileiros; ii) abordar, de 
maneira geral, a função dos gêneros autobiográficos como instrumento de formação de 
professores (BAKHTIN, 1926/1999; FINGER, 1988; JOSSO, 2002 SARTORI, 2008; PASSEGGI, 2006, 
2008); iii) buscar na gênese da pesquisa autobiográfica respaldos para conceituar o gênero 
memorial e encontrar o seu lugar no contexto do Ensino Superior e nas pesquisas acadêmicas, 
para, então, compreender como surgiu o gênero memorial de formação no contexto de formação 
docente brasileiro (CARRILHO, 2007; PASSEGGI, 2006); iv) conceituar o Memorial de Formação 
como gênero do discurso, atentando para as suas característica intergenéricas (CORRÊA, 2006; 
SARTORI, 2008). Na segunda parte do trabalho, com o objetivo de se entender o processo de 
ensino-aprendizagem de leitura e escrita referenciado pelas professoras do Proesf, pretende-se 
apresentar como se desenvolveu o processo de escolarização de Língua Portuguesa, a partir da 
historicidade constituinte da disciplina (MORTATTI, 2006; SOARES, 2002; ROJO, 2004). Conforme 
Venturi e Gatti Jr (2004, p. 69), é muito importante “considerar que cada disciplina escolar possui 
a sua história e desvendá-la implica compreender como ela foi historicamente construída, 
utilizando-se de vários registros”.  

O percurso epistemológico apresentado aqui está servindo de fundamentação teórica para a 
pesquisa de mestrado que tem os seguintes objetivos: i) apresentar um panorama das práticas de 
letramento referentes às remissões de leitura e escrita de um determinado grupo de professores 
que participaram do PROESF. ii) observar como o gênero memorial de formação propicia a 
rememoração dessas práticas. iii) analisar como os movimentos discursivos (diferentes vozes: da 
escola, da sala de aula, do Proesf - academia) presentes nos memoriais se articulam nos textos 
analisados.   
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Os estudos de letramento que ocorreram, principalmente, durante os anos 80 e 90 
buscaram investigar práticas de leitura e escrita em relação aos seus usos sociais nas variadas 
esferas de atividade humana. Essas práticas estão relacionadas às situações concretamente vividas 
pelos sujeitos na vida cotidiana, ou seja, na rede complexa de enunciados concretamente 
produzidos nas diferentes esferas de comunicação verbal (Bakhtin (2003 [1952-1953]). Dessa 
perspectiva bakhtiniana dos gêneros discursivos, os Novos Estudos de Letramento (NLS) apontam 
que algumas das práticas socioculturais de leitura e escrita ocorrem em ambientes/eventos tão 
específicos que não há como os sujeitos produzi-las sem que estejam inseridos nessas práticas 
tanto como leitores quanto como produtores desses gêneros ─ como é o caso dos letramentos 
acadêmicos. 

De acordo com Marinho (2010, p. 365-366), são “inúmeros os trabalhos que discutem o 
ensino-aprendizado da leitura e da escrita no ensino fundamental e médio, no Brasil. Ao contrário, 
a escrita acadêmica não tem recebido a merecida atenção na universidade, seja do ponto de vista 
do ensino, seja como objeto de pesquisa”. A partir de estudos atuais realizados nos EUA e no 
Reino Unido, Street (2010, p. 350) também critica a “crença fortemente sustentada (...) de que o 
letramento precisa ser realizado antes que os estudantes empreendam estudos de ensino 
superior”. No Brasil, essa visão parece se reproduzir, sendo necessário, no entanto, questioná-la 
segundo a perspectiva sociocultural enunciativa dos vários e plurais letramentos existentes em 
práticas reais na universidade.   

A crença de que o aluno deve vir pronto para a universidade para ler e escrever deriva da 
visão de que letramento implicaria fundamentalmente o domínio de um conjunto de 
competências de leitura e escrita que os alunos têm de aprender para depois transferi-las para 
outros contextos. Essa crença, no entanto, ofusca o fato de que os alunos universitários podem ter 
um bom domínio da língua, mas isso não os leva necessariamente a terem um bom domínio dos 
gêneros acadêmicos, ou seja, são legítimas suas dificuldades para as práticas dos gêneros 
acadêmicos. Ocorre que, anteriormente, esses sujeitos ocuparam espaços sociais e eventos de 
letramento em que incidiam outras práticas sociais de leitura e escrita, outros gêneros. Segundo 
Bakhtin (2003, p. 284-285), “Muitas pessoas que dominam magnificamente a língua sentem 
amiúde total impotência em alguns campos da comunicação precisamente porque não dominam 
na prática as formas de gênero de dadas esferas.” Em razão disso, Marinho (2010, p. 371) 
argumenta que é “razoavelmente natural que *os alunos] não tenham um domínio desses gêneros 
discursivos e tipos de textos já legitimados, tais como tese, dissertação, monografia, artigo, ensaio, 
resenha, resumo, entre outros” e isso pode ser um ponto fundamental para reconhecermos a 
necessidade de ter os letramentos acadêmicos como eventos de ensino-aprendizagem porque é 
preciso que os alunos “se familiarizem e aprendam a ler e a escrever os gêneros acadêmicos, 
sobretudo, na instituição e nas esferas do conhecimento em que são constituídos, portanto, 
quando se inserem nas práticas de escrita universitária” (MARINHO, 2010, p. 366). 

Dessa perspectiva social, histórica, cultural e cognitiva sobre o letramento acadêmico, 
exponho as preocupações iniciais desta minha pesquisa de doutorado, cuja base etnográfica 
torna-se essencial para reflexões sobre a relação dos alunos universitários e seu processo de 
inserção nos gêneros escritos acadêmicos. Ainda não estão definidos o(s) lugar(es) universitário(s) 
e o(s) curso(s) específico(s) em que ocorrerá a coleta de dados, mas já é possível definir que essa 
coleta precisa ser longitudinal e buscar atingir a relação entre a história de escrita que antecede a 
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entrada dos sujeitos na universidade e as suas dificuldades sobre as novas demandas de escrita no 
ambiente acadêmico. Com isso, fortemente interligadas, as perguntas iniciais do projeto seriam:  

 
1. Quais foram as práticas de escrita dos alunos antes da entrada na universidade? 
2. Quais são as novas práticas de escrita no ambiente acadêmico  dos alunos? 
3. Quais as instruções para as escritas e quais as orientações sobre as escritas para a 

inserção dos sujeitos nessas práticas? 
4. Que tipos de dificuldades os sujeitos encontram para realizar essas instruções e a 

própria escrita?  
5. Quais seriam suas novas necessidades diante das novas condições de escrita e diante 

dos novos gêneros? 
6. Como os professores entendem essas dificuldades e agem [ou não] a partir delas e 

sobre elas?  
  
As práticas sociais de letramentos acadêmicos e sua relação com as teorias de gêneros 

demandam pesquisas que reflitam sobre os contextos reais em que ocorrem os eventos de 
ensino/aprendizagem dos gêneros escritos nos ambientes acadêmicos. As reflexões sobre esses 
letramentos devem estar vinculadas ao conceito de que não passamos por um processo singular 
de letramento situado nos espaços escolares entre a infância e a adolescência, mas que nossas 
inserções no mundo da escrita ocorrem a partir de gêneros discursivos para os quais, temos a 
necessidade de processos de ensino/aprendizagem mesmo depois de “letrados”.  Essa noção de 
que estamos dispostos a “letramentos” ao longo de nossa vida e não apenas a um único 
letramento que ocorreria em fases escolares implica repensarmos nossa compreensão sobre 
questões de ensino/aprendizagem dos gêneros também na vida acadêmica. 
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Neste trabalho, apresentamos os resultados parciais da tese de doutoramento, intitulada 

“Livro Didático de Língua Portuguesa: saberes e habilidades/capacidades implicados em sua 
apropriação pelo professor”, na qual temos como objetivo identificar, distinguir e refletir sobre os 
gestos profissionais, responsáveis pela construção dos objetos ensinados, buscando compreender 
o processo de apropriação do livro didático de língua portuguesa. Para tanto, consideramos a 
atividade do professor como um trabalho interativo e situado (TARDIF; LESSARD, 2005). Interativo 
porque se inscreve dentro de um ambiente dinâmico e humano e situado porque os gestos 
profissionais realizados são dependentes das situações experienciadas pelos professores.  

O presente trabalho, dentro do quadro de análise da prática mediada pelo livro didático, 
procura, assim, identificar o que organizam, o que mobilizam os gestos do professor realizados em 
situação real de trabalho. Baseado em Aeby Daghé e Dolz (2008), entendemos os gestos como 
aquele que carrega significações e como parte integrante do sistema complexo da atividade de 
ensinar. Além disso, entendemos que a profissão docente “tem seu inventário, seus arquivos de 
técnicas, de saber-fazer, de conhecimentos, seu referencial de gestos que trazem a marca de sua 
prática. Estes últimos são representações rotuladas de uma história semiótica, de um saber 
reconhecido, de uma profissionalidade afirmada” (ALIM, 2008, p. 01). Com isso, nos contrapomos 
à visão da atividade de ensinar como um sacerdócio, missão, dom etc. e assumimos que, a noção 
de gestos permite não só olhar os diferentes tipos de atividades do professor, mas também os 
diferentes modos de realização desta atividade (GAL-PETITFAUX, 2007). A noção de gestos 
profissionais, segundo Jorro (1998) leva-nos a perceber que não se trata apenas de conceber gesto 
como uma gesticulação ou um movimento, mas de compreendê-lo também como uma dimensão 
simbólica e interpretativa, uma intencionalidade e um efeito estruturante dentro do trabalho do 
professor. Dentro desse referencial teórico, é importante mencionar que cada prática profissional 
não existe independentemente dos professores que a exercem e seu reconhecimento social se 
opera em duas vias: de uma parte, por um processo de prescrição do que ela deve ser; de outra 
parte, por um processo de descrição do que ela é como uma atividade realmente realizada e 
experienciada pelo professor.  

Levando em consideração a relação que se opera entre o trabalho prescrito e o real, é 
possível afirmar que este não se reduz àquele. Segundo Gal-Petitfaux (2007), as situações de 
ensino não correspondem necessariamente às normas e injunções técnicas, organizacionais e 
institucionais. Elas caracterizam-se como um lugar de significação, de redefinição do trabalho 
prescrito, de negociações, de ajustes e de produção de normas. Considerando, assim, o domínio 
de produção e recepção do livro didático, a análise da prática profissional mediada por esse 
instrumento semiótico torna-se atualmente um objeto de estudo central, porque os gestos 
profissionais construídos a partir do livro são poucos explorados e formalizados, sendo marcados 
por certa opacidade. Em razão disso, alguns pesquisadores, como Souza (1999), Brito (1997) e 
Bräkling (2003) chegam a estabelecer uma associação direta entre o livro e a prática de sala de 
aula, como se o trabalho prescrito refletisse aquilo realizado em sala de aula ou vice-versa. Neste 
trabalho, nós partimos ainda do pressuposto de que a construção do objeto de ensino implica 
certos gestos profissionais que são responsáveis pela presentificação do objeto em sala de aula. 
Aqui focalizamos apenas os gestos presentes nas práticas dos professores sem compará-los com a 
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proposta presente no livro didático, embora, no âmbito maior da tese, façamos isso com a 
intenção de compreender o processo de apropriação.  

Na perspectiva didática adotada, os gestos profissionais são sistematicamente relacionados 
com os objetos ensinados e, como detentores de significações, tem como objetivo transformar as 
significações atribuídas, por exemplo pelos autores do livro, aos objetos apresentados e de 
construir progressivamente novas significações. Segundo Aeby Daghé e Dolz (2008), é por meio 
deles que o professor delimita, mostra e decompõe o objeto de ensino. Portanto, pelas 
significações que eles veiculam, os gestos contribuem para transformar as significações dos 
objetos de estudo. Tendo interesse pelo estudo da construção do objeto em sala de aula, 
recorremos também à noção de transposição, ressignificada por Develay (1993) e Schneuwly 
(1995), no que diz respeito à passagem do objeto a ensinar a objeto ensinado e à visão de dupla 
semiotização do objeto de ensino (SCHNEUWLY, 2000) para compreender os mecanismos de 
apropriação utilizados pelos professores. 

 Para a realização desse estudo, fizemos uso de uma abordagem de cunho etnográfico e das 
técnicas observação participante (nas turmas do ensino fundamental II), entrevistas com 
professores e documentos escolares (cópias dos cadernos dos alunos e das provas da 1ª avaliação 
e a coleção “Tudo é Linguagem”).  

Para análise dos registros gerados, dentro do recorte que fizemos, recorremos a alguns 
modelos de análise de gestos de Aedy Dahgé e Dolz (2008) e Brudermann e Pélissier (2008), a 
partir dos quais agrupamos as ações profissionais do professor e propomos um modelo de análise 
de gestos profissionais que inclui: pilotagem, tessitura, apoiamento, atmosfera, 
regulagem/avaliação e objetos de saber (presentificação e topicalização/elementarização).  

 No presente trabalho, fazemos uma análise, sobretudo, do objeto ensinado a partir do livro 
didático e dos gestos que são utilizados na construção desse objeto, o qual, segundo Aedy Dahgé 
de Dolz (2008) constitui-se o organizador primeiro do trabalho do professor. Buscamos então 
descrever os objetos efetivamente ensinados na sala de aula a fim de construirmos uma 
representação do tipo de trabalho realizado quando o livro é tomado como ferramenta semiótica 
e didática. 
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Políticas públicas de leitura e formação de leitores: um estudo do projeto Literatura em Minha 
Casa 
 

Autora: Flávia Ferreira de Paula  
Orientadora: Célia Regina Delácio Fernandes 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 
Mestrado em Letras 

 
A motivação inicial para a realização deste trabalho foi estudar a literatura infanto-juvenil 

que circula na escola, já que esta é a instituição com maior responsabilidade na formação do leitor 
– ao lado de outras também importantes como a família e a igreja –, pois é lá que a grande 
maioria dos leitores tem seu primeiro contato com a leitura.  

Como inexiste uma quantidade necessária de bibliotecas e os meios de comunicação de 
massa, em especial a televisão, ocupam grande parte do tempo livre das crianças e jovens, o 
espaço para a leitura se restringe, em grande parte, ao ambiente escolar. Para aproximar as 
crianças e os jovens dos livros, a escola precisa contar tanto com materiais e biblioteca para tal 
fim, como com professores qualificados – e que sejam leitores – com metodologias e 
planejamento adequados para fazer da leitura uma atividade diária e agradável para os 
aprendizes.  

 Cabe a literatura infanto-juvenil, nas séries iniciais, um papel privilegiado e essencial na 
formação de leitores. Os livros de histórias são de vital importância durante a infância, pois todas 
as crianças possuem necessidade de imaginar, criar histórias e entrar no mundo da fantasia. Além 
de livros, muitos e bons, a escola precisa incentivar o uso da biblioteca, criar salas de leitura, de 
forma que os alunos encontrem nos livros informação e entretenimento.  

A relação entre literatura infanto-juvenil e escola é antiga – desde o surgimento do gênero – 
e está cada vez mais entrelaçada. Grande parte dos livros produzidos pelas editoras é comprada 
pelo governo e enviada às escolas públicas. Para isso, acontece uma seleção criteriosa dos títulos. 
É fundamental, nesse cenário de compras de acervos a serem enviados às escolas, levantar dados 
referentes às políticas públicas de leitura e aos programas governamentais de incentivo à leitura 
escolar no Brasil, assim como mapear e analisar os critérios levados em consideração pelas 
instâncias governamentais na escolha dessas obras literárias. 

Dada a importância de se analisar o que vem sendo apontado como literatura de “boa 
qualidade” na seleção das obras para as compras governamentais nos últimos anos, a presente 
pesquisa fez um estudo do projeto Literatura em Minha Casa do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) nos anos de 2001, 2002 e 2003, em especial as obras destinadas às 4ªs e 5ªs séries 
do ensino fundamental. Com base na hipótese de Fernandes (2007) de que existem autores e 
obras consagradas pela crítica que formam um cânone literário infanto-juvenil, em detrimento do 
critério da diversidade estabelecido nos editais de convocação para inscrição de coleções de obras 
do PNBE (BRASIL, 2001; 2002; 2003), procuramos analisar os critérios de seleção para as compras, 
os autores e ilustradores mais recorrentes, mapear as temáticas mais frequentes, verificar a 
pluralidade cultural presente nos livros, e ainda imagens de regionalismo e do regional de Mato 
Grosso do Sul no estabelecido cânone literário infanto-juvenil nestes anos.  

A relevância acadêmica desta pesquisa se deve não somente à importância das políticas 
públicas de compra e distribuição de livros para a formação de leitores na sociedade, mas também 
ao desconhecimento de grande parte da população sobre o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) e sobre o projeto Literatura em Minha Casa. Além disso, o tema regionalismo na 
literatura infanto-juvenil é uma novidade, já que não foram encontradas pesquisas sobre a 
temática. Ainda, levamos em consideração a importância social de se buscar representações de 
pluralidade cultural nas obras – um dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(BRASIL, 1998) –, que diz respeito à valorização de características étnicas e culturais de diferentes 
grupos sociais que convivem no território nacional.  

A metodologia utilizada acompanhou os seguintes passos: levantamento das obras 
selecionadas para compra e distribuição nas escolas públicas pelo Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) nos anos de 2001, 2002 e 2003; mapeamento dos critérios de seleção julgados 
como relevantes na escolha das obras literárias a serem compradas pelo governo e enviadas para 
as escolas; localização dos acervos nas escolas de Dourados e região; levantamento das temáticas 
recorrentes, os autores, as editoras e as imagens de pluralidade cultural ao longo de três anos de 
programa (2001, 2002 e 2003); levantamento, leitura e fichamento da bibliografia pertinente ao 
tema desenvolvido; fichamento das obras que têm representação de regionalismos; análise dos 
dados e problematização; discussão dos resultados no grupo de pesquisa; escrita da dissertação.  

A pesquisa, aprovada pela banca de qualificação em agosto de 2010 e que tem previsão de 
defesa para novembro de 2010, encontra-se em sua última etapa de execução.  

A dissertação está dividida em três capítulos. O capítulo 1, intitulado “Literatura e leitores”, 
busca discutir a concepção de leitura, a partir dos conceitos de alfabetização e letramento. 
Abordamos também dados sobre a leitura do Brasil, com base no INAF 2009, SAEB 2007 e PISA 
2006. A leitura na escola e o papel da literatura infanto-juvenil na formação de novos leitores são 
ainda temas deste primeiro capítulo. Por fim, são investigados algumas políticas públicas e 
programas de incentivo à leitura no Brasil, em especial o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE), e algumas das avaliações sobre esse programa.  

No capítulo 2, de título “Literatura em Minha Casa: o estabelecido cânone literário infanto-
juvenil”, buscamos apresentar o fora das obras selecionadas para o PNBE nos anos de 2001, 2002 
e 2003: os critérios de seleção desse projeto nos seus três anos de execução, assim como dados do 
estudo realizado a respeito das editoras contempladas nesses três anos e também os autores e 
ilustradores recorrentes nos acervos.  

Por fim, o capítulo 3, “Diversidade nas obras do projeto Literatura em Minha Casa”, aborda o 
dentro das obras: questões relativas às temáticas de que tratam os livros, aos espaços físicos onde 
se passam as histórias, à pluralidade étnica e cultural, às imagens de regionalismo e do regional 
sul-matogrossense nas obras estudadas. 
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Um novo olhar na pesquisa sobre o livro didático de língua portuguesa 
 

Autora: Adriana Luzia Sousa Teixeira  
Orientadora: ROXANE ROJO 

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Linguística Aplicada 

 
As pesquisas sobre os livros didáticos de língua portuguesa (doravante, LDP), de acordo com 

Bunzen (2005), têm, em sua maioria, como objeto de investigação a adequação da transposição 
didática de conceitos e/ou métodos de ensino-aprendizagem. Não consideram outros aspectos, 
tais como processo de edição e características discursivas e pedagógicas das obras. O LDP acaba 
sendo compreendido apenas por uma de suas diversas dimensões. 

Há que se refletir sobre o que é produzir materiais didáticos e como eles estabelecem 
relação com as práticas de letramento e com a cultura da escola (CHERVEL, 1998), uma vez que 
eles assumem o papel de engrenagem escolar. Portanto, devem servir de objeto de pesquisa em 
outras dimensões que não seja apenas a da análise do produto final.  

Batista, Rojo e Zúñiga (2003, p. 47) afirmam que “são raros os estudos que procuram 
compreender o funcionamento do subsetor editorial, em torno do qual se definem políticas 
educacionais, desenvolvem-se processos de controle curricular e se organizam práticas de 
escolarização e letramento”. 

Em razão disso, a presente pesquisa, que se encontra em fase inicial da construção de 
referenciais teóricos que subsidiarão o trabalho de campo e tem o propósito de enriquecer os 
estudos já realizados em Linguística Aplicada, pretende analisar o papel do editor na 
autoria/produção do livro didático de língua portuguesa a fim de discutir sua atuação no processo 
de didatização dos objetos de ensino.  

Como pressuposto teórico, consideramos o LDP como gênero discursivo, cuja noção  
 

tem auxiliado vários pesquisadores de correntes teóricas diversas a compreender as 
práticas de linguagem que circulam na nossa sociedade e que estão sempre em processo de 
transformação. Procurar compreender tais práticas pressupõe também estudar a produção, 
a circulação e a recepção de gêneros do discurso específicos e legitimados de acordo com a 
função social que os sujeitos ocupam nas diversas esferas de atividade humana. (BUNZEN, 
2005, p. 36, grifo nosso). 

 
Partindo do fundamento teórico exposto por Bunzen e Rojo (2008, p. 74), que defendem, 

de acordo com o método sociológico bakhtiniano, que o LDP é 
  

[...] um enunciado num gênero discursivo, que apresenta, por determinação histórica, 
forma composicional complexa e cheia de intercalações (BAKHTIN, 1934-35/1975) e estilo 
didático de gênero, mas que permite, a cada locutor/autor (BAKHTIN, 1920-24/1979) 
comunicar seus temas em estilo próprio (BAKHTIN, 1952-53/1979), a partir das apreciações 
de valor (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929) que exerce sobre esses temas e seus interlocutores 
(os professores, os alunos, os avaliadores do Ministério, os editores). 

 
ao invés da abordagem do LDP como um mero suporte (objeto material em que o texto se 
inscreve) de textos em gêneros variados (ROJO; BUNZEN, 2005, p. 83), basear-nos-emos na 
abordagem de que no LDP se apresentam unidade discursiva, autoria e estilo, proporcionados via 
fluxos e alinhamentos do discurso autoral.  

Segundo Bakhtin (1934-1935/1975, p. 124), na sua composição, o romance admite a 
introdução de diferentes gêneros do discurso:  
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Em princípio, qualquer gênero pode ser introduzido na estrutura do romance, e de fato é 
muito difícil encontrar um gênero que não tenha sido alguma vez incluído num romance 
por algum autor. Os gêneros introduzidos no romance conservam habitualmente a sua 
elasticidade estrutural, a sua autonomia e a sua originalidade linguística e estilística.  

 

Ao dialogar com diferentes interlocutores e diferentes níveis de ensino, os autores/editores 
articulam discursos didáticos também diferentes nos LDP:  

 
Na realização do projeto discursivo particular do acontecimento do enunciado, a 
apreciação valorativa do locutor/autor sobre os interlocutores (no caso do LDP, o 
alunado, os docentes, os editores, os avaliadores do Ministério) vai determinar uma 
maneira específica de dispor e de construir um estilo didático, por meio de discursos 
injuntivos, explicativos, expositivos. Também apreciações de valor possíveis à postura de 
autor sobre o que Bakhtin/Volochinov (1926) chama de o herói – a personagem no 
romance, mas também os temas na vida cotidiana – terão impacto sobre o estilo de 
gênero do enunciado. Assim, no LDP, verifica-se que diferentes apreciações sobre o que 
ensinar em língua materna e sobre como ensinar língua materna terão impacto nos 
temas (objetos de ensino, discursos de outrem) selecionados para compor o livro, em sua 
forma composicional (divisão em unidades/capítulos e seções; intercalação de gêneros; 
por exemplo) e em seu estilo didático (mais transmissivo, dedutivo; ou indutivo, 
construtivo; mais informativo ou injuntivo) (BUNZEN; ROJO, 2008, p. 90-1).  

 
Entendemos, nessa perspectiva, que, ao falarmos, produzimos formas relativamente 

consagradas de interação verbal e, para isso, o realizamos por meio da escolha de um gênero do 
discurso. Assim, os autores e editores de LDP também fazem essas escolhas e produzem seu 
enunciado num gênero do discurso, o LDP, que tem seus temas, interlocutores específicos 
(professores, alunos, avaliadores, etc.) e estilo didático. Dessa forma, produzem um enunciado em 
um gênero do discurso com a função social de apresentar, ou reapresentar, para seus 
interlocutores, formas de conhecimento autorizadas.  

Uma vez que, como citado, a apreciação valorativa do locutor/autor no acontecimento do 
enunciado leva em conta seu interlocutor, que determina a maneira específica de dispor e 
construir um estilo didático, o editor tem sido um dos agentes da produção responsáveis por 
“alinhavar” esse discurso autoral, atentando para o tipo de interlocutor que o LDP terá para então 
concretizar o estilo didático. 

Deslocamos, então, o foco da avaliação para a produção do LDP, numa tentativa de 
privilegiar não apenas seus interlocutores, mas os agentes envolvidos na produção.  

Considerando ainda que o LDP congrega múltiplas autorias, faz-se necessário trocar 
experiências nos âmbitos de sua elaboração e produção. Um primeiro passo nessa direção seria 
apresentar o papel do editor nessa “trama” para que possamos (re)construir a situação de 
produção e proporcionar uma visão global e integrada desse gênero do discurso.  

Para realizar esta pesquisa, selecionaremos 3 (três) editoras de livros didáticos, que servirão 
como cenário para coleta de dados. Para isso, recorreremos a entrevistas semiestruturadas com 
os editores envolvidos no processo de autoria/produção do LDP. 

Posteriormente às entrevistas, cruzaremos os dados obtidos com pelo menos 1 LDP editado 
por cada profissional entrevistado. Assim, cremos poder aprofundar, articular e delimitar nossas 
perguntas e objetivos de pesquisa. 
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A atividade de leitura e escrita de textos é uma prática recorrente nas salas de aula, seja nas 

aulas de Língua Portuguesa, seja nas de outras disciplinas. No caso de Língua Portuguesa, essa 
atividade tende a ser sistematizada, tendo em vista o desenvolvimento dessas habilidades dentro 
e fora da escola. Apesar disso, como aponta Terzi (1995), muitas vezes essas práticas não 
garantem que, ao final do ensino médio, os alunos saiam leitores e escritores capazes de fazerem 
um uso adequado da escrita em todas as situações sociais que participarem, ou seja, tornarem-se 
cidadãos letrados. Tendo esse quadro como panorama, torna-se evidente a importância não só de 
programas que visem à melhoria dessa situação, como também a investigação sobre as possíveis 
causas dessa falha no sistema educacional brasileiro. 

Acreditamos que o êxito das escolas no processo de formação desse cidadão atuante na 
sociedade está intimamente relacionado ao modelo de letramento adotado (explícito ou implícito) 
nas práticas de sala de aula.  

Partindo do conceito primordial de que a escrita tem um caráter social, surge um grupo de 
pesquisadores que propõe novos estudos sobre o letramento conhecido como NEL ou teoria social 
do letramento. Nessa nova perspectiva enquadram-se alguns pesquisadores como Street (1984, 
1995, 2003, 2005), Barton (1994), Barton e Hamilton (1998), Terzi (1995, 2006, 2007) entre outros.  

Segundo Barton (1994:4), a habilidade de leitura e escrita tem sido objeto de discussões, 
haja vista as deficiências que a escola obrigatória tem deixado no que tange à utilização da escrita 
de forma satisfatória, tanto na escola quanto nos diferentes lugares sociais nos quais ela é 
requerida. Para o autor, parte desse fracasso se dá devido ao não entendimento, por parte dos 
educandos, sobre os usos e funções da escrita na sociedade em que é empregada. Nesse sentido, 
o que é mais importante ressaltar é que as habilidades de leitura e escrita fazem parte do 
cotidiano das pessoas e variam de acordo com a comunidade e do momento histórico nos quais 
estejam situadas.  

Para Street (1984), o termo letramento refere-se a todas as práticas sociais que envolvem a 
leitura e a escrita em determinada sociedade, sendo variáveis de um grupo social para outro. Do 
ponto de vista teórico, o autor acredita que há duas diferentes maneiras de se conceber o 
letramento, as quais ele nomeia como modelo autônomo e modelo ideológico. 

O modelo autônomo de letramento é aquele que concebe a escrita como um instrumento 
ou tecnologia, um código com significação transparente que independe do contexto no qual está 
inserido. Já o modelo ideológico pressupõe que o letramento envolve mais do que a habilidade de 
grafar e/ou decodificar letras, envolve também aspectos relacionados à cultura e a história de 
determinado grupo social. Nessa perspectiva, a escrita é vista como parte constitutiva de uma 
interação que ocorre entre membros de uma sociedade, com usos e funções específicas em cada 
interação.  

Segundo Terzi (2007), há, nas últimas décadas, uma grande preocupação por entidades 
públicas e privadas na formação de um cidadão que é capaz de fazer um uso adequado da escrita 
nos diferentes lugares em que se coloca. Porém, pouco se tem investigado ou discutido acerca dos 
modelos de letramento oferecidos em programas oficiais de escolarização e sua real contribuição 
para a formação desse perfil de cidadão.  

Sendo assim, nossa pesquisa teve por objetivo investigar em que medida as concepções de 
letramento, expressas ou implícitas, subjacentes em um material docente de Língua Portuguesa, 
contribuem para o preparo dos alunos para o uso social da escrita. Para tal, a análise teve como 
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foco verificar os modelos de letramento subjacentes nesse novo material produzido e distribuído 
pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Foi examinado tanto o material didático, 
constituído por caderno do aluno e do professor (2009), quanto a proposta curricular oficial que os 
suportam. 

A proposta curricular revelou estar, muitas vezes, em consonância com a perspectiva do 
modelo ideológico de letramento quando objetiva criar “Situações de Aprendizagem” nas quais os 
alunos possam não só entrar em contato com situações naturais de uso dos textos, como também 
compreendê-los como parte constitutiva de práticas sociais, carregando consigo características 
sociais, históricas e culturais. No entanto, demonstra também não conseguir desvincular-se de 
conceitos tradicionalmente utilizados na educação como o da escola sendo o elemento 
diferenciador e capacitador do sujeito, o desprezo pelos conhecimentos advindos de experiências 
não escolares ou o da escrita como um produto próprio da escola. Concluímos, portanto, que, 
sendo um documento que intenciona orientar o professor para sua prática de sala de aula, não o 
faz já que tanto a falta de embasamento teórico como a oscilação de perspectiva não esclarece, 
apenas confunde.  

O material didático, por sua vez, também demonstrou estar imbuído da perspectiva social 
uma vez que procura contextualizar alguns textos, propor algumas situações sociais e ainda, em 
algumas atividades, objetivos de leitura para os textos propostos. Por outro lado, há ainda muitos 
textos sendo apresentados fora de uma situação natural de uso, utilizados como um produto 
escolar, seja para a retirada de ideias, seja como exemplo de escrita ou pretexto para ensino de 
normas gramaticais. Esses procedimentos estão mais próximos do modelo autônomo de 
letramento e não ajudam os alunos a desenvolverem a competência leitora e escritora ideal, já 
que essa perspectiva não coloca a escrita como um objeto social o qual o ser humano utiliza para 
fins e propósitos específicos de dada situação social.  

Concluímos, preliminarmente, que, embora o modelo autônomo de letramento ainda se 
faça bastante presente na proposta curricular e no material didático, há um avanço, já que por 
muitas vezes é possível os alunos vislumbrarem os textos e consequentemente a escrita como 
uma prática social para pleno exercício da sua cidadania. Porém, só se fará um avanço significativo 
quando deixar-se de separar a escola e a vida social dos alunos, tomando-a como elemento 
norteador das práticas escolares. 
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MESA 35 – LINGUAGENS E TECNOLOGIAS 
A produção textual no universo digital: algumas considerações sobre a circulação de “gêneros 
escolares” nas comunidades virtuais do Orkut 
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O ambiente virtual passou a ser visto e explorado como um contexto emergente de 
investigação para muitas disciplinas em diversas áreas como Computação, Matemática, 
Linguística, Letras, Pedagogia, Biologia, entre outras. Em relação aos estudos linguísticos, em 
especial, houve um crescimento de pesquisas cujo enfoque está de alguma maneira relacionado às 
novas mediações tecnológicas (videogame, celular, computador etc.), principalmente, ao longo 
dos últimos anos, ou seja, essa primeira década do século XXI. Ao observar tal período, podemos 
perceber a formação de um “momento privilegiado” (SOARES, 2002, p. 146) para a investigação de 
práticas de linguagem – incluindo práticas letradas – nesses contextos emergentes, constituindo 
assim um novo objeto de estudo e uma ampla área de investigação. 

Nesse sentido, vários programas de pós-graduação em universidades distintas já têm 
instituído áreas de concentração e/ou linhas de pesquisas, tendo em vista o fenômeno gerado 
pela interação humana com essas novas tecnologias digitais. Entre eles podemos citar, por 
exemplo, alguns cursos de Letras e Linguística que propiciam o desenvolvimento de pesquisas nas 
sub-áreas de “Linguagem e Tecnologias” (IEL-UNICAMP), “Linguagem, Tecnologia e Ensino” (UFPE) 
e “Linguagem, Tecnologia e Educação” (PUC-SP). 

É, pois, em meio a esses novos contextos de investigação e suas implicações para a 
sociedade e, em particular, para o ensino de língua materna e da escrita, que se insere o presente 
trabalho. Trata-se de uma pesquisa de mestrado, em andamento, desenvolvida no Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, na área de Linguística Aplicada. Em tal trabalho, 
procuramos focalizar práticas de leitura e escrita existentes no ciberespaço, isto é, em uma “rede 
gigantesca de transmissão e acesso” (SANTAELLA, 2003, p. 71) na qual todos os seus usuários 
estão potencialmente conectados, observando um site de relacionamentos on-line de grande 
relevância no Brasil, o ambiente Orkut. 

 Ao desenvolver nossa pesquisa de mestrado em tal lócus, o objetivo geral foi examinar 
algumas comunidades virtuais dessa rede cujos temas tangessem a escrita e reescrita de textos e, 
como objetivo mais específico, tencionamos analisar as próprias produções textuais 
disponibilizadas nessas comunidades, observando suas peculiariedades. Ademais, acreditamos ser 
inevitável a associação desses textos produzidos no Orkut com atividades escolares, sobretudo, 
com a chamada redação. Logo, objetivamos ainda refletir sobre os possíveis efeitos dessas práticas 
letradas  presentes no Orkut para o universo off-line, especialmente, para as instituições 
educacionais, na medida em que tais produções textuais são instigadas pelo universo escolar, 
como explicitam seus próprios autores nas comunidades virtuais e retornam para as salas de aula 
de algum modo. 

Para tanto, foram selecionadas quatro comunidades virtuais do ambiente Orkut, a saber, 
“Aprendendo redação”, “Eu amo redação”, “Livros textos e redação” e “Redigir Redação”.  Nelas é 
comum encontramos a prática de pessoas que postam textos escritos e solicitam que os outros 
membros façam avaliações. Neste processo, diversas pessoas interagem e, ao analisar essas 
atividades, é provável descobrirmos os conceitos desses sujeitos em relação ao ato de escrever, 
bem como sistematizar os critérios de elaboração e correção desses textos que dialogam, 
possivelmente, com práticas de produção gráfica de contextos off-line, uma vez que grande parte 
das redações compartilhadas na rede visa a finalidades, quase sempre, escolares. 
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Os associados às comunidades com esse tipo de funcionamento, normalmente, recebem 
diversas correções dos textos que disponibilizam, inclusive por mais de uma pessoa, sendo 
possível interagir com elas e comparar as diversas avaliações recebidas. Desta forma, verificamos, 
na rede, a confirmação da ideia concebida por Marcuschi de que “escrever é oferecer algo para 
ler”. (MARCUSCHI, 2005, p. 13). 

Nessas comunidades virtuais, também é possível verificarmos um processo de múltipla 
interlocução, já que os sujeitos que publicam suas redações nas comunidades não têm um único 
interlocutor, mas um leque deles. Contrariamente ao que ocorre na escola, onde parece não haver 
um interlocutor para a produção textual dos alunos (PÉCORA, 1981) ou onde somente haveria o 
professor para esta interlocução (BRITO, 1983), a dinâmica desses ambientes do Orkut aproxima-
se da ideia bakhtiniana de que “mesmo que não haja um interlocutor real, esse pode ser 
substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-
se a um interlocutor”. (BAKHTIN, 1997). Assim, como nosso principal arcabouço teórico tomamos 
as concepções enunciativas sócio-históricas de Bakhtin/Círculo de Bakhtin (1997[1929]; 2003 
[1952-1953]). Por outro lado, vale ressaltar que é inegável partilharmos ainda de alguns 
pressupostos teóricos ligados ao Letramento Digital, como encontrados na obra Digital literacies: 
concepts, policies and practies (KNOBEL & LANKSHEAR et al., 2008), no estudos sobre hipertexto 
(LÉVY, 1998; XAVIER, 2002; MARCUSCHI & XAVIER, 2004) e sobre internet (CASTELLS, 2004), visto 
que nosso corpus se localiza na web. 

Finalmente, a expressividade do Orkut, no Brasil, é indicada pelo alto número de pessoas 
associadas à rede – variadas tanto geograficamente, como na faixa etária –, pela atualidade de 
seus registros e pelo fato de aquele de ser um espaço cuja participação é voluntária. Desta forma, 
considerando as possibilidades de realização deste trabalho, fizemos uso de uma metodologia de 
pesquisa com abordagem qualitativa, de cunho etnográfico em que os “registros” (ERICKSON, 
1986) foram “gerados” (MASON, 1997) em navegações na Internet, dentro do ambiente Orkut e 
abarcam desde o período de janeiro de 2010 até o presente momento. É preciso destacar que essa 
etapa não foi totalmente concluída, de forma que eles ainda serão originados até o final do 
presente ano, englobando seus 12 meses totais. 

Por se tratar de um estudo de cunho etnográfico, buscamos compreender como se davam as 
práticas de leitura e escrita nessas comunidades virtuais específicas, partindo sempre da pergunta 
orientadora: “O que está acontecendo aqui?” e ainda, postura capital para um trabalho deste tipo: 
“O que isso significa para os atores envolvidos?” Nesta apresentação, focalizaremos, então, a 
exposição de nossa pesquisa em termos gerais e descreveremos o momento em que nos 
encontramos: a identificação das pesquisas que foram desenvolvidas sobre as relações entre 
linguagem escrita e contextos digitais ao longo dos anos a fim de construirmos um panorama da 
área, bem como localizarmos nosso próprio trabalho em meio àqueles que vêm sendo 
desenvolvidos tanto na pós-graduação de nosso Instituto, como nas universidades de todo o país. 
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Em geral, pesquisas linguísticas sempre lançaram mão do uso de corpus a fim de investigar e 

descrever fenômenos linguísticos inerentes a cada domínio de pesquisa. Nos dias de hoje, devido 
à popularização dos computadores e ao crescente desenvolvimento de recursos de 
Processamento de Língua Natural (PLN), a coleção de textos ou corpus cresceu em tamanho, 
apresenta critérios quanto a sua seleção e armazenamento, põe ao alcance dos estudiosos uma 
gama de informações que perpassa diversos níveis da linguagem, tais como: morfológico, 
sintático, léxico, semântico e etc.   

Recursos e ferramentas em PLN são essenciais na manipulação do corpus, haja vista que a 
quantidade de textos, e consequentemente de itens lexicais, que se trabalha é muito vasta para 
que seja observada “linha por linha”.  Alguns recursos utilizados na análise linguística, sobretudo 
no domínio da Terminologia – domínio no qual essa proposta se insere, que podemos citar são: 
contadores de frequência, listas de palavras (wordlist), palavras-chave (key-words) e 
concordanciador.  

Destaca-se que essa última ferramenta citada é a qual, comumente, terminólogos recorrem 
para visualizar e extrair contextos acerca dos termos elencados que irão ser úteis no momento da 
redação da definição terminológica. Embora o concordanciador facilite sobremaneira essa tarefa, 
estudos no âmbito da Terminologia e da Terminótica têm demonstrado que, a partir de uma 
descrição minuciosa acerca do reconhecimento e da delimitação dos contextos que são úteis 
como fontes de compreensão e de explicitação do significado do termo, é possível gerar 
formalismo linguístico que pode ser substrato para a geração ou enriquecimento de uma 
ferramenta como o concordanciador.  

Na etapa do trabalho terminográfico referente à redação da definição terminológica, quando a 
coleta de bons contextos para compor a base definicional era realizada manualmente, ou seja, quando os 
corpora não estavam em formato digital, criavam-se artifícios para a recuperação da informação 
desejada, tais como: i) verificação em índices e remissivas pelo termo-chave na expectativa de encontrar 
um contexto ou mais sobre o termo na(s) página(s) indicada(s); ii) leitura de seções como resumo e 
introdução de textos acadêmicos e científicos, entre outros. 

Contudo e felizmente a dinâmica do processo terminográfico mudou, e o corpus, além de 
digitalizado, passa por uma conversão de “doc”, “html” e “pdf” para “txt”, limpeza e formatação, 
de maneira a preparar o corpus para o processamento computacional, possibilitando sua 
manipulação por ferramentas computacionais, como as supracitadas.  

A mudança afeta consideravelmente essa etapa do fazer terminográfico, pois a partir dessa 
nova perspectiva, trabalha-se com milhares de unidades lexicais simultaneamente, sendo que tais 
não se diferem umas das outras por itálico, sublinhado ou negrito, título de seção ou subseção 
(salvos as que sofrem anotação semântica), ou ainda não é mais realizada busca pelo termo e seu 
contexto numa dada fonte especificamente. Por outro lado, existe a possibilidade de visualização 
de todos os co-textos (vizinhos à direita e à esquerda) de um termo-chave em questão de poucos 
segundos. 

Assim, é de se esperar que o modus operandi na recuperação dos contextos sofra 
modificações de forma a contribuir com a etapa do trabalho, deixando-a mais otimizada no 
sentido de não se “perder” contextos ricos em explicações sobre o termo eleito, assim como 
proporcionar a recuperação dos contextos de modo mais sistemático e rápido.  
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Dessa forma, neste projeto de Doutorado, apresentamos como objetivos: i) investigar 
padrões concernentes aos contextos definitórios presentes em corpora de especialidades em 
língua portuguesa do Brasil (corpus de Nanociência & Nanotecnologia e o corpus de Biotecnologia) 
produzidos no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Terminologia (GETerm); ii) 
proporcionar conhecimento linguístico para uma ferramenta de extração semi-automática de 
candidatos a contextos definitórios a fim de se constituir como mais um recurso do e-Termos 
(http://www.etermos.ufscar.br); iii) avaliação dos resultados gerados. O conhecimento resultante 
dessa pesquisa será implementado no e-Termos, que é um ambiente web colaborativo que 
contempla as atividades de desenvolvimento de terminologias, cujo propósito é automatizar ou 
semiautomatizar as tarefas de criação e gerenciamento do trabalho terminológico.   

A pesquisa proposta terá como embasamento teórico principal a Teoria Comunicativa da 
Terminologia (TCT), a qual tem como princípio a visão linguística sobre a linguagem especializada. 
Nessa abordagem, o termo integra um determinado âmbito específico, sem perder as 
características próprias de qualquer unidade pertencente ao sistema linguístico das línguas 
naturais. Valer-nos-emos também publicações relacionadas à nossa proposta oriundas de 
importantes grupos de estudos em Terminologia no Brasil, Canadá e Europa. 

Para a realização das análises, serão adotados os seguintes passos: i) análise manual de 
contextos definitórios em corpora de especialidade disponíveis em língua portuguesa e em bases 
definicionais oriundas do GETerm; ii) proposta de um conjunto de regras e tipologia referentes aos 
tipos de contextos definitórios de acordo com a análise manual realizada e com base na descrição 
linguística realizada anteriormente, em pesquisa de mestrado, acerca das relações semânticas 
(télico, agentivo, constitutivo, exemplo e etc.) presentes nas definições terminológicas, além  do 
que já foi investigado em estudos similares a este em outras línguas (sobretudo para o francês e 
espanhol); iii) utilização de dois corpora de estudo para a avaliação e adequação das regras 
geradas na etapa anterior.  De modo a manipular o corpus será utilizado o UNITEX, sobretudo 
porque o programa: i) apresenta etiqueta morfológica referente aos itens lexicais, possibilitando a 
busca por categorias gramaticais; ii) possui busca por grafo, o que permite elaborar expressões de 
busca mais complexas. Como resultado, espera-se obter conhecimento linguístico de modo a 
integrar um extrator semiautomático de candidatos a contextos definitórios a fim de auxiliar os 
terminólogos na redação da definição.  
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Os últimos anos presenciaram no Brasil e no mundo o avanço a passos largos da tecnologia 
em todos os campos da sociedade. O inimaginável há certo tempo atrás passa a ser antigo em 
questão de dias tamanha a velocidade das descobertas tecnológicas. A internet pode ser 
considerada a representante dessas mudanças, pois está presente em diversas áreas da atuação 
do homem. Quando se trata de ensino de línguas mediado por computador, pensa-se talvez no 
ensino à distância, que se utiliza, há um tempo considerável, dessa ferramenta como facilitadora 
de todo o processo. Mas além do ensino à distância o computador também se tornou presencial 
na sala de aula, onde o professor faz o uso de jogos, vídeos ou vídeo-clipe on line na ministração 
de suas aulas. Sharma; Barret (2007) ainda nos apresentam o que eles chamam de Blended 
Learning onde há uma permuta entre o uso da internet tanto na sala de aula quanto fora dela. 
Apesar de existirem várias pesquisas que tratam da autonomia como tema central, não há uma 
concepção única capaz de definir os processos que levam um sujeito a se tornar autônomo na 
aprendizagem. De acordo com Paiva e Vieira (2005), a tentativa de se definir autonomia pode ser 
árdua porque “há poucos contextos onde os aprendizes podem, realmente, ser autônomos.  Os 
alunos, raramente, estão totalmente livres de interferência de fatores externos que funcionam 
como obstáculos para a desejada autonomia” (PAIVA; VIEIRA, 2005). Além disso, alguns conceitos 
reducionistas concebem autonomia como um processo individualista que priva o sujeito da 
interação e concentra-se na busca e/ou produção individual do conhecimento (PAIVA; VIEIRA, 
2005). Diferentemente dessas concepções, Paiva (2005) afirma que autonomia é um construto 
social que interfere (positiva ou negativamente) nos processos de aprendizagem. É importante 
ressaltar, entretanto,  que apenas usar a internet no ensino à distância ou nas atividades em sala 
de aula não constitui um processo autônomo de aprendizagem, é preciso buscar ferramentas que 
promovam uma autonomia legítima. Para Oxford, (1990) apenas ensinar novas estratégias para se 
acessar os web sites ou escolher previamente os endereços que serão acessados juntos com os 
aprendizes não contribuirá para que eles tenham interesse de ir em busca e produzir o seu 
conhecimento. Todo processo tem que ser centrado no aprendiz e não no professor, dessa forma 
o trabalho colaborativo é mais importante do que a fala única do professor (FLEISHER citado por 
PAIVA, 2001). Quando se trata do ensino de línguas mediante as tecnologias o papel de mediador 
se apresenta como decisivo para a promoção da autonomia do aprendiz, visto que o professor é 
responsável por criar condições de produção de conhecimento e ao invés de indicar caminhos 
para que os aprendizes sigam, proporcionar condições para que ele crie seus próprios caminhos. 
Baseado nesses questionamentos e no desejo de trabalhar a questão de formação de professores, 
pretendo fazer uma pesquisa-ação colaborativa junto a um grupo de professores de língua inglesa 
da rede pública de Goiânia como o intuito de, através da aplicação de várias TICs e da produção de 
atividades utilizando-se dessas ferramentas proporcionar aos aprendizes a possibilidade de se 
tornarem mais autônomos e mais independentes no processo de ensino-aprendizagem de LI. 
Através do grupo de pesquisa PLATAFORMA (Professor de Língua: Autonomia, Tecnologia, Ação e 
Formação), do qual sou coordenador, pretendo discutir juntamente com os professores formas de 
atuação na promoção da autonomia dos aprendizes com foco no uso das novas TICs, visto que 
quando o professor seleciona um web site de jogos ou escolhe um para aplicar na sala, ele está 
reproduzindo um discurso já bem marcado na educação: o centro da atividade continua sendo no 
professor, e o aluno fica passivo na atividade, apenas respondendo ao que foi proposto. A 
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pesquisa-ação colaborativa constitui-se em um espaço em que é possível fazer uma relação entre 
o conhecimento teórico de todas as teorias e técnicas de ensino que permeiam o processo de 
ensino com aquilo que se faz praticamente, ou seja, ao mesmo tempo em que a teoria orienta a 
prática pelos pressupostos teóricos e todo o arcabouço já construído, é também orientada pela 
prática, ou seja, novas teorias, métodos e formas de conhecimentos são produzidos mediante as 
novas situações encontradas no processo e pelas formas de resolução desses problemas 
direcionadas colaborativamente. De acordo com os procedimentos propostos, este trabalho 
caracteriza-se como uma pesquisa-ação de segunda ordem, realizada por um investigador, 
diferente da pesquisa-ação de primeira ordem desenvolvida apenas pelo professor em seu 
contexto de atuação (ELLIOTT, 1998). Dessa forma a tarefa do pesquisador-acadêmico é a de 
propor uma forma colaborativa de pesquisa que seja agente de transformação das práticas 
vigentes e que proporcione o desenvolvimento do professor no que tange à reflexão de sua 
prática. Esse tipo de pesquisa-ação de segunda ordem pode ser chamado de meta-pesquisa-ação 
pois há uma busca elementos de compreensão da pesquisa na própria pesquisa. A pesquisa de 
segunda ordem conduzida por um pesquisador-acadêmico juntamente com os professores 
participantes, pode ser vista como uma investigação-ação, visto que se pretende criar uma 
interação entre teoria e prática dentro da escola no intuito de se promover uma interferência nas 
práticas adotadas e a possibilidade de uma reflexão mais abrangente de todo o processo. 
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Pensando e pulsando ciência pelos sons 
 

Autora: Ana Paula Camelo 
Orientadores: Carlos A. Vogt e Susana Oliveira Dias  

Instituição: IEL - Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
Problematizar e questionar a insistente política representacional que atravessa o meio 

radiofônico quando o assunto é divulgação científica é a proposta da pesquisa de mestrado 
“Imagens-escritas (feitas) de sons: ouvindo as bio-tecno-logias de rua”, financiada pela Fapesp e 
desenvolvida no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp em 
conexão com o projeto de pesquisa Escritas, imagens e ciências em ritmos de fabul-ação: o que 
pode a divulg-ação científica? (CNPq), desenvolvido por pesquisadores, artistas e alunos 
vinculados, sobretudo, ao Labjor e à Faculdade de Educação da Unicamp. 

Investindo no pensar em formas de ir além das oposições, determinações e classificações 
que organizam o pensamento e a produção sobre o campo, a proposta dessa pesquisa, já em fase 
de conclusão, é tecer conexões outras diversos campos, dentre eles o das artes, da comunicação e 
da filosofia, e fazer emergir e proliferar questões e reflexões relevantes e ainda pouco exploradas. 
Nesse sentido, a busca por esse diálogo é intensificada, além da pesquisa bibliográfica, com um 
esforço maior de pensar o trabalho de artistas que tensionam visual, sonora e/ou textualmente as 
relações entre os sons e o que se vê, o que se pensa, o que se sente. 

Neste texto, apresentaremos, de forma mais aprofundada, os pensamentos-desejos desta 
pesquisa e seus desdobramentos. Pensamentos e desejos que movimentam a ideia de uma 
divulgação científica sonora que quer experimentar sons e palavras num convite à sensação, um(a) 
rádio que divulga, mas que também se permite divagar, num movimento que vai além da 
representação (imagética, sonora, linguística) das ciências, das biotecnologias, num encontro com 
os conceitos de radioarte, resistência e esquizofonia. 

A insistência em querer escapar à reprodução de modelos, representações e determinadas 
lógicas, reforçamos objetivos mais específicos desta pesquisa, alguns que nasceram com a 
proposta, outros que se transformaram e outros que só foram possíveis com o processo: 

 pensar pela escrita e pelos sons outros ritmos, fluxos e sentidos acerca das ciências, das 
biotecnologias e da própria divulgação científica, sem ser de uma forma fadada à representação 
ou à evocação de clichês, ao didatismo, à reprodução de conceitos ou à listagem de dados 
científicos; 

 no encontro com os projetos dos quais participei e participo, olhar, ouvir e sentir os sons 
mais que meio, como personagens capazes de intensificar, mobilizar e estimular pensamentos 
para além das dicotomias de certo ou errado, bem ou mal, realidade ou ficção, cientistas ou não-
cientistas, laboratório ou “rua” no encontro com as biotecnologias. 

Apostamos com os sons essa possibilidade, que por vezes parece pequena, sutil, incômoda, 
mas potente. Por isso, a menção e a escolha por tratar de um assunto tão complexo a partir de 
(des)encontros com artistas como o canadense Frédéric Lavoie que nos apresenta um (outro) 
cenário (através de pequenos vídeos e intervenções) para pensar todas essas questões. Lavoie 
produz, por meio das suas instalações audiovisuais, abordagens que se preocupam com as 
relações de ocupação do espaço e com a coexistência dos corpos e das figuras nos campos da 
imagem em movimento.  

Interessa-nos, para esta pesquisa, conversar com as obras sonoras e intervenções desse 
artista que, de forma discreta pela cidade ou dentro de casa, com objetos e situações cotidianas,  
provocam e  in(ve)stigam nossa relação com a escuta, ora deslocando, ora tensionando, ora 
confrontando sensações, sentidos e significações do audível. 
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Como pronunciou o próprio artista em seu site <http://www.fredericlavoie.net/textes.html > 
a cerca do seu trabalho e da sua proposta, “Tudo funciona bem quando ouço o que corresponde 
ao que vejo, mas se essa relação causal é quebrada, eu preciso renegociar minha relação com a 
realidade, pelo menos momentaneamente. (...) O som está sincronizado, mas não corresponde à 
superfície. O tempo da ação é realista, mas não o lugar!” (LAVOIE, 2008) . 

Aproveitamos para trazer uma outra fala desse artista relacionada com uma de suas obras – 
Une septième leçon sur le son et le sens (Uma sétima lição sobre o som e os sentidos): “Através de 
um encadeamento de sequências, declino diversas estratégias relativas aos filmes que vinculam o 
som à imagem. Sincronização, extracampos, dublagem, efeitos sonoros, edição, distorções 
temporais etc. permitem modelar nossa percepção do que nos é dado a ver, através de uma 
narração que aposta na capacidade de observação e escuta do espectador”. 

Esse conjunto de imagens e de sons nos movimentam a voltar a pensar como “os sons 
expressam sempre mais do que dizem, levando a vivência musical a se alimentar de uma 
dimensão nova, de uma fala diferente” (SEKEFF, 1998, p. 34 apud CORRÊA, 2002, p. 3). “Sons, 
ruídos que se tornam personagens e fazem com que as personagens entrem na trama por meio 
dos sons e dos ruídos” (DELEUZE, 1990, p. 277).  

E se os sons se transformassem em artefatos que evocam, multiplicam e dispersam, através 
de diferentes formas, uma experimentação distinta da escuta, suspendendo os julgamentos, as 
dicotomias , as representações já dadas e repetidas diante de temas científicos? 

 
Referências: 
CORRÊA, Rodrigo Manzano. Ouvido-Repórter. Por um radiojornalismo acústico. Anais. 
 Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 25°, 2002, Salvador. Anais... São Paulo: 
Intercom, 2002. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP6CORR 
EA.pdf >. Acesso em: 13 jul. 2010. 
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fredericlavoie.net/textes.html


‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 36 

 

285 
 

MESA 36 – DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
Comunicação Pública da Ciência e a Fapesp 

 
Aluna: Leila Cristina Bonfietti Lima 

Orientadora: Profa. Dra. Maria das Graças Conde Caldas 
Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
 

Leila Bonfietti1 
Graça Caldas2 

 
As instituições de pesquisa e agências de fomento estão cada vez mais conscientes sobre a 

importância da divulgação da produção científica brasileira para a formação de uma cultura 
científica no país. A formação de jornalistas especializados na cobertura de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (C,T&I) e a profissionalização das assessorias de comunicação têm sido fundamentais 
para a ampliação e a melhoria da qualidade da divulgação científica nos meios de comunicação. O 
projeto de mestrado “Divulgação Científica em Assessorias de Comunicação: o caso da Fapesp” em 
desenvolvimento no Labjor/IEL (Unicamp) tem o objetivo de examinar as estratégias de 
comunicação da Fapesp e a influência que exercem na consolidação da imagem institucional. 
Analisa sua importância no processo de democratização da informação sobre C,T&I e na formação 
da cultura científica no país. 

A Fapesp foi a primeira fundação estadual de amparo à pesquisa científica criada no Brasil 
(1962) e também foi pioneira ao lançar um projeto de divulgação científica na década de 90. Nesse 
sentido, o estudo do trabalho de comunicação realizado pela Fundação se faz pertinente por se 
tratar da principal agência de fomento estadual.  

A compreensão do processo de divulgação da instituição poderá colaborar com o avanço do 
conhecimento da área de Comunicação e na melhoria da divulgação científica no país. Além disso, 
vários são os trabalhos acadêmicos que discorrem sobre o processo de divulgação científica em 
assessorias de comunicação de universidades brasileiras, mas são raros os relacionados às 
agências de fomento, objeto desta pesquisa.  

Trata-se de um Estudo de Caso de natureza qualitativa combinado com o método 
quantitativo. O trabalho recorre à pesquisa bibliográfica com fontes das áreas de Comunicação, 
Ciências Sociais e Política Científica e Tecnológica e à pesquisa documental, além de entrevistas 
semi-estruturadas com dirigentes da instituição e assessores e jornalistas da Gerência de 
Comunicação da Fundação e da Revista Pesquisa Fapesp. Após a observação de campo e coleta de 
dados, em andamento, será realizada a sistematização e análise dos registros, para uma reflexão 
sobre a importância da atividade de comunicação em instituições de pesquisa e agências de 
fomento e o papel dos profissionais de comunicação nas organizações de C,T&I. 

A parceria entre jornalistas e pesquisadores é extremamente importante para que o 
conhecimento científico se torne acessível para a sociedade. Neste contexto, a divulgação do 
conhecimento científico para o público em geral, e não apenas entre a comunidade científica, é 
vista cada vez mais como uma ferramenta de inclusão na sociedade do conhecimento, na qual a 
comunicação é abordada como um instrumento não apenas de disseminação da informação, mas, 
sobretudo para a formação de uma cultura científica. Nessa perspectiva, é importante verificar os 
diferentes tipos de comunicação pública da ciência. 

                                                           
1
 Jornalista e mestranda em Divulgação Científica e Cultural no Labjor/IEL/ Unicamp 

2
 Jornalista, Pós-Doutora em Política Científica, IG/Unicamp, Doutora em Ciêncais da Comunicação ECA/USP e 

Mestre em Comunicação Científica e Tecnológica na UMESP. Orientadora da pesquisa. 
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De uma maneira geral, os modelos de comunicação pública da ciência podem ser 
classificados em duas categorias. Existem os modelos que se encaixam em processos de 
comunicação de uma única via, ou seja, aqueles que se dedicam apenas à disseminação de 
informação dos cientistas para a sociedade, como o Modelo de Déficit e o Modelo Contextual (já 
considerados defasados); e os modelos que promovem diálogos com o público, ou seja, aqueles 
em que a participação ativa da sociedade é o ponto central, como o Modelo de Experiência Leiga, 
o Modelo de Participação Pública e o Modelo de Perspectiva Cívica (mais voltados para o conceito 
de cultura científica).  

O termo divulgação científica remete ao uso de processos e recursos para a comunicação da 
informação científica e tecnológica ao público em geral. Nesse contexto há diferentes 
possibilidades de atividades de divulgação científica, se caracterizando assim, não apenas por uma 
atividade mediada pela imprensa, mas também por livros didáticos, museus, aulas de ciência do 
ensino médio, cursos de extensão para não especialistas, história em quadrinhos, suplementos 
infantis, folhetos etc. Já o jornalismo científico é um caso particular de divulgação científica, pois 
se constitui em uma forma de divulgação endereçada ao público leigo, mas que obedece ao 
padrão de produção jornalística (linguagem específica, periodicidade, etc.).  

O desafio do jornalismo científico é capacitar-se cada vez mais para transformar o 
conhecimento científico em um processo de emancipação social, política, econômica e cultural, 
além de articular o diálogo entre os campos da Comunicação e da Educação, já que, o jornalista 
também assume um papel educativo, ao assegurar o direito ao conhecimento científico do 
cidadão. 

Neste Encontro do XVI Seminário de Teses em Andamento (SETA) realizo inicialmente uma 
reflexão teórica da área de Comunicação Pública da Ciência, discutindo os modelos existentes. É 
possível perceber uma mudança de paradigma conceitual, em função da própria natureza e 
complexidade da C,T&I. Se antes eram utilizados modelos de Déficit e o Contextual, os que 
promovem diálogos como os de Participação Pública e o Perspectiva Cívica, englobando o conceito 
de cultura científica são hoje os mais reconhecidos, porque promovem a inclusão na sociedade. 
São também apresentados alguns dos resultados preliminares da pesquisa de campo.  
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A Divulgação da ciência do esporte e o jornalismo especializado: um estudo sobre a corrida de 
rua 

 
Aluna: Marina Gomes 

Orientadora: Profa. Dra. Vera Regina Toledo 
Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
 

 Com uma estimativa de quase 05 milhões de brasileiros praticantes, a corrida começou a 
ser mais intensamente praticada por volta da década de 70, inflacionada pelos estudos do médico 
norte-americano Kenneth Cooper, criador do "Teste de Cooper", que demonstrava os benefícios 
da modalidade para a saúde. 

Depois de um crescimento moderado durante algumas décadas, foi nos últimos 10 anos que 
verificamos o aumento vertiginoso de praticantes, intensificado principalmente mais 
recentemente. Enquanto em todo o ano de 2001, por exemplo, foram realizadas apenas 11 
corridas oficiais em São Paulo, em 2009 esse número ficou em torno de 300 provas só na capital. 
Em um mesmo fim de semana é comum estarem marcadas mais de duas ou três corridas em 
diferentes pontos da cidade. 

Por conta grande mercado formado pelo expressivo número de adeptos, é oferecida uma 
vasta gama de publicações especializadas. Só em revistas mensais são sete títulos específicos, com 
uma distribuição de mais de 180 mil exemplares no total. Na mídia impressa encontramos sete 
revistas nacionais mensais sobre o tema da corrida (O2, Contra Relógio, Runner's World Brasil, 
Running Brasil, Sport Life, Corredores SA e WRun) e um jornal distribuído gratuitamente (Jornal da 
Corrida). Além disso, é foco em pelo menos dois programas de televisão (Oxigênio TV na 
Bandsports e Vamos Correr na ESPN) e uma infinidade de sites. A publicação mais antiga é a 
revista Contra Relógio, que completou recentemente 17 anos (outubro de 2010). 

Igualmente representativo é o número de centros de pesquisa em esportes que trabalham, 
entre outras coisas, com a corrida de rua, como Labex (Unicamp), Celafiscs (São Caetano do Sul), 
Labofise (UFRJ), Laboratório de Fisiologia do Exercício (Ufscar) e Cefe (Unifesp), só para citar 
alguns. Em geral, nos laboratórios de fisiologia das universidades sempre há um núcleo que estuda 
o tema, até porque o atletismo é um dos esportes mais tradicionais A prova de maratona 
(42,195km) é uma das mais importantes dos Jogos Olímpicos, exatamente por ser uma das mais 
exigentes e desgastantes para o corpo, uma constante superação dos limites humanos. 

Uma das questões a ser trabalhada é que a área do esporte muitas vezes tem dificuldade em 
se entender como científica, como aponta SANTIN (1995, p.8), que tenta delimitar o que seria a 
chamada “Ciência do Esporte”, que versaria tanto sobre as ciências que se construíram sobre o 
esporte como todas as ciências que podem ser aplicadas às práticas esportivas.  

Dessa forma, é importante desmistificar o esporte como não divulgador ou não produtor de 
ciência 

 
Por um lado, muitos afirmam que o esporte não é ciência. Queremos provar que o esporte 
produz ciência, mas é pouco divulgado. O que está na mídia é a produção científica de 
pequenos grupos, e, por outro lado, a falta de conhecimento dos jornalistas em divulgar 
os fatos científicos do esporte atrasa o reconhecimento e crescimento da área. 
(CAMARGO, 2001, p. 230). 

 
 Um dos ingredientes desse panorama é a falta de preparo do próprio jornalista esportivo 
que sai das universidades. Apesar de o esporte ser uma das editorias de mais destaque em 
qualquer veículo de  comunicação, recebe pouca atenção por parte de estudiosos. 
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Mas, em geral, não há, nas faculdades de Jornalismo, disciplinas ou mesmo cursos de 
extensão que prestigiem o Jornalismo Esportivo, despertando os futuros profissionais de 
imprensa para a realidade, o compromisso e os desafios dessa área. Por esse motivo, o 
número de dissertações e teses (mestrado e doutorado, respectivamente) ou mesmo 
trabalhos de conclusão de curso (obrigatórios no curso de jornalismo) que tem como 
objeto o jornalismo esportivo é tao reduzido. (…) As universidades, os meios de 
comunicação e as entidades que promovem e financiam o esporte em nosso País devem 
assumir, integralmente, a sua função de elevar a qualidade da informação jornalística 
associada ao esporte. (BUENO, 2005, p. 25). 

 
 Ainda assim, nota-se que de forma constante há divulgação de conteúdos científicos nas 

revistas especializadas em corrida de rua, cujas matérias se apoiam em descobertas científicas 
para obter credibilidade e respaldo. No entanto, apesar de haver inúmeros centros de pesquisa 
ligados ao tema, são pouquíssimos estudos das universidades brasileiras presentes nas páginas 
das revistas e quase inexistente o diálogo entre esses dois agentes. 

Tendo isso em vista, torna-se interessante avaliar com mais profundidade os conteúdos de 
ciência veiculados nesse segmento especializado, onde ele parece encontrar campo propício a se 
desenvolver, mesmo que ainda de forma tímida. 

A pesquisa será baseada primeiramente na revisão bibliográfica sobre os temas jornalismo 
científico e jornalismo esportivo, até que se estabeleçam as bases sobre o que será considerado 
ciência dentro da editoria esportiva. Definido isso, partiremos para a análise dos conteúdos cujo 
foco será analisar as matérias presentes nas revistas especializadas. Será objeto analisar e 
esmiuçar o mecanismo de como a ciência vai parar nas páginas esportivas e a forma como as 
notícias científicas são recebidas, digeridas e depois publicadas pelo jornalista e como pode 
contribuir para uma maior efetivação da divulgação científica futura, esclarecendo, inclusive, 
linhas editoriais nas quais a escolha sobre o que é ou não divulgado se baseia. 

A par dessa conjuntura, este projeto pretende avaliar os conteúdos de ciência veiculados 
nesse segmento específico e vasto e, a partir do panorama traçado, observar como melhorar o 
fluxo de comunicação entre cientistas e jornalistas para que haja maior e mais eficaz divulgação 
das ciências do esporte (CT&I) para a população. Posteriormente, espera-se que tal estudo sirva 
como base e exemplo para outros segmentos da comunicação cientifica, nos quais a ciência 
também tenha dificuldade para se fazer presente. 
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A seção Ciência no Estado de Minas e na Folha de S. Paulo:  um estudo de caso sob a ótica da 
Análise do Discurso da Divulgação Científica e da Gramática do Design Visual 
 

Aluna: Luciene da Silva Dias 
Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Cataldi dos Santos Paes 

Instituição: Universidade Federal de Viçosa - UFV  
Mestrado em Letras 

 
Na sociedade contemporânea, os meios de comunicação, dentre muitas outras funções, 

atuam como mediadores entre cientistas e sociedade, proporcionando informações importantes 
para que as pessoas possam ampliar seu conhecimento em relação às conquistas científicas, 
criando um ambiente favorável a discussões diversas e ao desenvolvimento de novas tecnologias; 
dessa forma, impulsionam, ainda que movidos por interesses próprios, a popularização do 
conhecimento científico.  

 Atualmente, podemos dizer que vivenciamos “uma época de mudança geral de 
perspectivas e de inovações sociais, econômicas e tecnológicas” (FABRÍCIO, 2006, p. 45). Essas 
mudanças, impulsionadas pela divulgação científica, afetam ativamente a vida de cada cidadão, 
uma vez que novos hábitos, novas formas de pensamento e vida passam a existir não apenas em 
domínios mais restritos, como o dos cientistas, mas atingem toda a população.  

Hoje, o discurso sobre ciência circula pela esfera social, fazendo parte do dia a dia das 
pessoas. Sendo assim, um estudo que busque analisar como ocorre a difusão das informações 
sobre ciência na mídia impressa, considerando tanto os recursos linguístico-discursivos como o 
conteúdo não-verbal utilizados, faz-se necessário. 

 Diante dessa realidade, esta pesquisa tem por objetivo identificar e selecionar todos os 
textos veiculados na seção Ciência dos jornais Estado de Minas e Folha de S. Paulo, considerando-
se todas as temáticas científicas publicadas nessa seção, durante a primeira semana de fevereiro 
de 2010. À luz da Análise do Discurso da Divulgação Científica (CALSAMIGLIA et al., 2001; 
CALSAMIGLIA, 2003; CASSANY et al., 2000; CASSANY e MARTÍ, 1998; CATALDI, 2003, 2007, 2008), 
analisaremos as informações verbais, enquanto para as informações não-verbais, utilizaremos 
como aporte teórico-metodológico a Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006).  

Para o desenvolvimento deste estudo, a primeira questão que merece destaque refere-se à 
recontextualização do discurso científico para o grande público da mídia impressa, isto é, à 
divulgação científica, pela qual entendemos o conjunto de informações midiáticas que são 
produzidas em situações comunicativas distintas das estabelecidas entre os cientistas e seus 
pares, sendo, pois, um texto reformulado por um jornalista, ou mesmo por um cientista, para um 
leitor não especializado no assunto que está sendo tratado.  

Assim, questionamos: Como o discurso sobre ciência é apropriado pelos jornais Estado de 
Minas e Folha de S. Paulo no espaço concreto e ideológico desses periódicos? O encontro do 
âmbito científico com a experiência social cotidiana obriga uma troca de registros e uma nova 
relação discursiva entre enunciado, enunciatário e enunciador, que serão analisados 
considerando-se os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso da Divulgação 
Científica. Em relação às imagens utilizadas na divulgação da ciência dos jornais supracitados, o 
questionamento que se faz é: Qual a contribuição da imagem para uma compreensão mais crítica 
e efetiva da ciência? Qual o seu papel no processo de divulgação científica? 

A partir dessas considerações, as perguntas de pesquisa que nortearão este estudo são: i) 
Que estratégias divulgativas foram utilizadas no processo de recontextualização das informações 
publicadas na seção Ciência dos jornais Estado de Minas e Folha de S. Paulo?; ii) Que significados 
sociais são representados na estrutura da seção Ciência desses dois jornais de grande circulação 
nacional, considerando-se tanto os aspectos verbais como os não-verbais?; iii) De que forma as 
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representações visuais veiculadas na seção Ciência dos jornais analisados podem reproduzir 
crenças, valores e/ou preconceitos? 

É preciso também salientar que no processo de recontextualização das informações 
científicas para o público leigo não ocorre simplesmente a transformação do discurso de uma 
esfera para outra. A transformação é imperativa, naturalmente, mas é necessário observar que 
esta ocorre a partir de diversos interesses, sejam políticos, econômicos, culturais, jurídicos etc. 

Entendemos que, na divulgação científica, além de se difundir o conhecimento, inclusive 
através da veiculação de imagens, utiliza-se um discurso persuasivo para justificar a sua 
importância e despertar a atenção do público-leitor. Logo, as questões discursivas envolvidas 
nesse processo merecem atenção especial. 

Outra justificativa para este estudo é a presença constante da multimodalidade na mídia 
impressa. Sob esse viés, acreditamos que a linguagem não-verbal produz importantes significados 
e representações. Sendo assim, analisar linguística e discursivamente um texto verbal é 
importante, mas não suficiente quando este explora também a iconografia, como ocorrido nos 
textos que compõem o corpus desta pesquisa. 

Dadas essas questões, a importância do presente estudo pode ser justificada, sobretudo, por 
seu caráter inovador ao considerar a seção Ciência dos referidos periódicos a partir de toda a sua 
estrutura verbal e visual, isto é, considerando o aspecto multimodal para que se possa estabelecer 
uma relação entre esses dois modos semióticos: o discursivo verbal e o não-verbal. 

Observamos, na combinação desse enfoque teórico-metodológico, que o discurso de 
divulgação científica recorre a estratégias lingüístico-discursivas diversas, com o objetivo de 
promover as descobertas científicas. As informações não-verbais veiculadas na seção Ciência dos 
jornais analisados não devem ser entendidas apenas como uma ilustração. Em nosso corpus, 
observamos que as imagens utilizadas atuam como elementos de comunicação, que, em muitos 
casos, além de ampliar significados já mencionados no texto verbal, possibilitam novas leituras em 
relação às informações divulgadas. Comprovamos, também, que o discurso de divulgação 
científica, diferente do que muitos teóricos preconizam, não é neutro e objetivo. É também o 
resultado de interesses e negociações diversos. 

Na análise realizada até o momento, comprovamos que os textos de divulgação científica 
publicados na mídia impressa apresentam procedimentos linguístico-discursivos específicos em 
relação à sua estrutura, ao seu formato, já que foram considerados aspectos verbais e não-verbais 
como semioses sociais, intencionalmente selecionadas por um produtor para fins específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 37 

 

292 
 

MESA 37 – JORNALISMO E LITERATURA 
Entre jornalismo e literatura: potencialidades para a divulgação científica 
 

Aluna: Aline Gastardeli Tavares da Câmara 
Orientadora: Profa. Dra. Susana Oliveira Dias 

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
Apresento aqui algumas questões da minha pesquisa de mestrado. Em meu projeto de 

pesquisa, me proponho a intensificar e explorar novas possibilidades de pensamento no campo da 
divulgação científica e cultural, a partir dos Estudos Literários (destaco os trabalhos de Jonathan 
Culler e Terry Eagleton) e da Filosofia da Linguagem (destaco o trabalho de Gilles Deleuze). 
Proponho que  pensemos na estética, no estilo e na sintaxe – elementos constituintes dos textos 
literários – como produtores de novos sentidos e multiplicadores de possibilidades de ciências e 
culturas, que nos possibilitam pensar no papel político da linguagem quando o assunto é ciência e 
comunicação. Os pensamentos que discuto aqui são frutos de estudos iniciais desta pesquisa e se 
centram em discussões em torno do jornalismo, do jornalismo literário e do jornalismo científico.  

A gênese do jornalismo, como conhecemos hoje, se insere na vida capitalista, especialmente 
no período pós-guerras mundiais (BULHÕES, 2007, p.27). Desde então, o jornalista transformou-se 
no responsável pela disseminação de notícias, tendo como responsabilidades apurar os fatos, 
relatar a realidade e noticiar os acontecimentos da forma mais objetiva e precisa possível, dando 
ao leitor a possibilidade de saber exatamente o que e como tudo aconteceu. A modernização da 
imprensa, a diminuição das distâncias e a agilização do fluxo de informações criaram uma nova 
realidade para os jornais, que tiveram de se adaptar e incluíram a rapidez no processo de 
produção de informação. As técnicas jornalísticas como o lead e a pirâmide invertida surgiram 
para atender essa nova necessidade, com o objetivo de agilizar e padronizar a produção de textos, 
garantindo sempre a sua objetividade, concisão e imparcialidade. 

Essa concepção de linguagem reflete-se no jornalismo científico. Essa vertente é, como 
sabemos, considerada o lugar principal da divulgação da ciência, a responsável por levar o 
conhecimento científico para a sociedade. De acordo com um Curso on line de Jornalismo 
Científico (WFSJ, 2008), o jornalista científico tem o papel de  

 
disseminar e traduzir os trabalhos dos cientistas, explicando os mecanismos da ciência, 
conectando o mundo da ciência com o mundo em geral, (...) Como crítico da ciência, o 
jornalista científico contemporâneo deve explicar como a verdade científica é construída. 
Graças ao bom jornalismo científico, as pessoas poderão então descobrir em que 
cientistas devem acreditar ou não; quando acreditar na ciência e quando desconfiar. 
(p.99) 
 

Acredita-se que um jornalista científico deve relatar os fatos tal qual aconteceram e deve ter 
sempre o compromisso com a verdade científica, aquela que é “o esforço de produzir uma 
descrição verdadeira da natureza” (p.94), pois “um jornalista não escreve ficção e não inventa 
fatos”. Além disso, ele deve “tomar as rédeas da sua matéria”, “ser tão preciso(a) quanto 
possível”, “usar uma linguagem clara, que todo mundo possa entender” e fazer com que “seu 
trabalho seja transparente” (p. 17). Ressalto, ainda, a maneira como o curso reafirma, constrói e, 
de certa forma, naturaliza a relação entre ciência, jornalismo e verdade: de um lado, temos a 
ciência que descreve a verdade do mundo - e que, a cada dia, vem se tornando a própria verdade 
do mundo – e do outro, temos o jornalismo científico que é responsável por transmitir a verdade 
da ciência. 

Questiono esse modelo tradicional de jornalismo, sua incessante busca pela linguagem 
objetiva e pela transmissão da realidade. Tal modelo segue em contramão as discussões, surgidas 
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nos últimos anos, sobre maneiras mais potentes de se fazer divulgação científica, que apostam na 
divulgação produzida na interface entre jornalismo e literatura.  

Essa interface foi pensada, inicialmente, pelo jornalismo literário. Essa vertente jornalística 
surgiu na década de 60 como um movimento de jornalistas que estavam descontentes com as 
regras de objetividade da imprensa e não queriam mais continuar produzindo textos tão presos a 
regras e padrões que tiravam a liberdade de escrita dos profissionais (WOLFE, 2005). Ela trouxe 
algumas mudanças à concepção de jornalismo vigente até então, dando espaço para o surgimento 
de uma nova forma de se pensar e se fazer jornalismo. Os estudos que discutem o jornalismo 
literário argumentam que ele substitui a linguagem objetiva, factual e concisa do jornalismo pela 
linguagem trabalhada e reflexiva da literatura, produzindo textos que, mais do que informar, 
seduzem os leitores. Nos últimos anos, estudos sobre essa vertente têm se voltado para a 
divulgação da ciência, como o livro da física Mora (2002). A autora acredita que quando a ciência é 
divulgada como literatura, é possível ir além da simples comunicação de ideias, causando nas 
pessoas uma emoção afetiva e estética, provocando prazer no leitor, envolvendo-o.  

Frequentemente, investe-se na literatura como meio de tornar ciências mais palatáveis e 
textos mais prazerosos e bonitos de ler. Acredita-se que a escrita de livros de divulgação científica 
com uma linguagem mais literária e/ou narrativa seria uma forma de “traduzir temas da ciência 
para a linguagem dos leigos”, de se ter “livros bem escritos e agradáveis de ler”, ajudando o leitor 
a “a entender um fenômeno da natureza numa leitura prazerosa” (MARQUES, 2010).  

No entanto, questiono se a literatura se resume apenas à beleza, prazer e sedução. Acredito 
que a potencialidade literária vai muito além do entretenimento e da conquista de leitores. O 
fazer literatura, ou fazer uso de recursos literários, traria à linguagem propriedades artísticas e, 
enquanto linguagem artística, a linguagem literária conseguiria ir além da própria linguagem, 
conseguiria explorar a linguagem ao seu máximo (MACHADO, 2009), fazendo com que ela deixe de 
ser representativa e adquira a capacidade de dizer o que seria indizível para a linguagem habitual, 
e também para a jornalística. Ela nos permitiria criar outras formas de sentir e entender textos, 
imagens, ciências que escapariam ao que está dado, cristalizado pelos clichês, e o grande potencial 
artístico, e também literário, seria a possibilidade de criar novas formas de sentir o mundo, ao 
gerar deslocamentos que implicam na recusa à simples representação. Seria a possibilidade do 
jornalismo atravessar os clichês da ciência e do próprio jornalismo. 
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Sabático: um novo tempo para a leitura? (A retomada do Suplemento Literário no Estado de S. 
Paulo) 
 

Aluna: Juliana Meres Costa 
Orientadora: Profa. Dra. Maria das Graças Conde Caldas 
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Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
Este trabalho propõe uma reflexão acerca do papel dos suplementos literários dos jornais 

brasileiros na formação da cultura nacional. Pretendemos, a partir do lançamento do Sabático do 
jornal O Estado de S. Paulo, verificar de que maneira a retomada do suplemento literário contribui 
para o resgate do prazer pela literatura e pelo conhecimento em tempos de modernidade, de 
informação rápida. Para tanto, será utilizado o método de análise de conteúdo, a ser aplicado em 
um corpus composto por um ano construído de publicações do Sabático. 

A pesquisa está ancorada no conceito de modernidade líquida, conforme forjado por 
Bauman (2001), para quem a sociedade se caracteriza por estar em mudança constante. No 
âmbito dos meios de comunicação, grandes mudanças tiveram início com a difusão da televisão, 
nas três décadas após a Segunda Guerra mundial, afetando profundamente os demais 
instrumentos de transmissão de informações, conforme explica Castells (1999). Segundo o autor, 
os outros meios de comunicação não foram extintos, mas passaram por uma reestruturação, 
sendo que “jornais e revistas especializaram-se no aprofundamento de conteúdos ou enfoque de 
sua audiência”.  

Atualmente, após o surgimento e popularização da internet, novas mudanças se configuram 
nos meios de comunicação, em especial no meio impresso. O jornal impresso não representa mais 
a principal fonte de entretenimento e informação e, para que não seja extinto, tenta se adaptar às 
inovações. Postman apud Castells (1999) esclarece que “a tipografia tem a tendência mais forte 
para a elucidação: capacidade sofisticada de pensar de maneira conceitual”. Assim, a palavra 
escrita é comumente associada à erudição, ao desenvolvimento cultural e estético dos sujeitos. 
Logo, o jornal passa a representar justamente conhecimento, erudição e alta cultura, em 
contraposição à televisão e à internet, que representam informação e entretenimento mais 
imediatos. Com isso, muitas empresas jornalísticas passaram a adequar seus conteúdos, 
fornecendo notícias curtas com o intuito de transmitir informações de maneira cada vez mais 
veloz e mercantilizada, deixando pouco espaço para a reflexão e, logo, para o conhecimento. 

Mas em que medida conhecimento difere de informação? Qual o valor do conhecimento? 
Vivemos em uma sociedade capitalista, de consumo, na qual informações são mercadorias. Nesse 
contexto, podemos nos questionar acerca do papel social destinado à literatura 
contemporaneamente: há tempo para desfrutar o prazer das narrativas literárias, para conhecer 
personagens e textos estruturados em diferentes estilos e linguagens? Enquanto a maioria de seus 
concorrentes aposta em oferecer textos breves e simplificados, o jornal O Estado de S. Paulo vai 
na contramão das tendências, ao lançar em 2009 uma campanha publicitária exatamente com o 
slogan “Qual o valor do conhecimento?”, procurando provocar no leitor saturado de informações 
rápidas e descontextualizadas o resgate pelo prazer da leitura mais densa. Nesse contexto, relança 
seu antigo Suplemento Literário, agora denominado Sabático.  

Este movimento aparentemente paradoxal culmina na reforma editorial e gráfica colocada 
nas ruas em março de 2010. Estaria o Estadão caminhando contra a corrente, se opondo à 
modernidade, à história? Aparentemente, o jornal aposta num leitor mais exigente, cansado da 
superficialidade textual de seus concorrentes diretos, que, ao contrário, advogam o mercado e o 
consumo como norteadores da modernidade. Isso se configura de forma mais evidente, mas não 
apenas, na criação do novo suplemento literário do Estadão, o Sabático. Em face de tal realidade 
urge a indagação sobre qual seria, logo, o papel do novo caderno cultural do Estado de S. Paulo, 
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que se nutre do Suplemento Literário, idealizado por Antonio Candido, que marcou época e fez 
escola entre 1956 e 1974. Em um país que possui poucos leitores – como aponta uma recente 
pesquisa do Instituto Pró-Livro1 –, mas que – de acordo com a Fipe2 – ao mesmo tempo possui um 
mercado editorial que avança a cada ano, investir em literatura seria uma forma de atrair novos 
leitores ou de agregar prestígio ao jornal? A hipótese da pesquisa é que o nascimento do Sabático 
está atrelado a uma tentativa de ampliação do prestígio do jornal tradicional, com valores pré-
definidos, frente a seu público leitor, como elemento constitutivo de formação cultural de novos 
leitores para os quais a ideia, a criatividade, o conhecimento difere de informação (novo slogan do 
jornal).  

Travancas (2001) lembra que alguns suplementos literários permanecem em circulação 
mesmo não registrando lucros para o jornal. Explica que a criação e permanência desse tipo de 
caderno em alguns jornais mostram um interesse em apoiar o livro e a literatura, além de garantir 
prestígio à marca. Para ela, esses 

 
(...) ainda são um valor nas sociedades ocidentais. Valor que remete à ideia de tradição e à 
definição destas sociedades como letradas. Os escritores ainda são vistos como indivíduos 
que, muitas vezes, obtiveram sucesso, prestígio e reconhecimento, valores expressos pela 
própria sociedade e da qual os jornais e  seus suplementos seriam um canal. Da mesma 
forma a publicação destes suplementos para seus respectivos jornais significa prestígio. 
Não quer dizer que estes cadernos não devam ser lucrativos ou rentáveis, apenas ressalto 
que eles podem contribuir muito mais para a imagem de seus veículos do que acrescentar 
um resultado financeiro satisfatório. (TRAVANCAS, 2001, p. 150) 

  
Assim, mais do que lucros, a estratégia de criação do novo suplemento literário, 

aparentemente, consistiu em agregar valor simbólico ao jornal, já que aposta em literatura e 
reforça ideologias que fazem parte da cultura brasileira. A escolha deste objeto de estudo justifica-
se, portanto, porque se contrapõe à modernidade da leitura rápida, recuperando valores 
tradicionais imanentes ao jornalismo literário 
 
Notas: 
1 A pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2008, revela que 
45% da população brasileira é “não-leitora”. 
2 Estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade São 
Paulo mostrou que o número de livros vendidos em 2007 aumentou 6,06% em relação ao ano 
anterior. 
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Revolvimento dos sentidos: a função do esdrúxulo na revista Piauí 
 

Aluna: Marina Lee Colbachini 
Orientadora: Profa. Dra. Maria das Graças Conde Caldas 

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
 A força da ficção para pensar o real reside na linguagem. Ao se mostrarem como ficção, 

Literatura e Jornalismo podem desvencilhar-se da tentativa de mimetizar o real e buscar por novos 
mundos, novas maneiras de significar o devir, o tempo. Qual seria o potencial de se conceber a 
realidade como parte de uma política ficcional que dirige e arregimenta os corpos? Poderia o 
Jornalismo suspender, ainda que momentaneamente a noção de real, deixando o leitor à deriva, à 
procura de novas âncoras?  

Na busca por novas maneiras de se fazer Jornalismo, algumas publicações, sobretudo 
revistas, assumem um estilo narrativo próprio, quase único, que permite pensar a ficção como 
parte do processo de significação (de maneira mais evidente). Textos mais longos, densos, por 
vezes literários, quadrinhos, perfis, grandes reportagens, contos, poemas, portfólios, novelas 
divulgadas em formato podcast, todos cabem na revista piauí. Pré-lançada na Festa Literária de 
Paraty em agosto de 2006, piauí  traz, mesmo que indiretamente, uma reflexão sobre as relações 
e tensões entre jornalismo e literatura, ficção e realidade. Livre para pautar os temas de cada 
edição, sem se basear no enfoque da agenda jornalística hegemônica, sua postura garante espaço 
para o inusitado tanto em termos de forma quanto de conteúdo.  

Esta pesquisa insere-se na área de Estudos Culturais (Hall, 2004, 2007). Hall analisa o 
descentramento da identidade e evidencia que o sujeito é afetado pela Cultura, e que é, ao 
mesmo tempo, um produtor de Cultura. A linguagem é determinada, emoldurada por estruturas 
de poder e os Estudos Culturais procuram esmiuçar em que medida tais estruturas influenciam e 
são influenciadas pelo sujeito. Nesta perspectiva, o principal objetivo deste estudo é examinar os 
sentidos envolvidos e revolvidos na linguagem da piauí: Jornalismo, Literatura, Ficção, Realidade, 
Jornalismo Literário, Cultura, todos eles dançam na instabilidade constitutiva que a publicação 
propõe e impõe.  

A escolha do corpus foi realizada pelo método de Amostra Intencional anual e é constituído 
por cinco edições: a primeira lançada nas bancas (outubro de 2006) e as quatro de aniversário 
(outubro de 2007, 2008, 2009 e 2010). Essas serão estudadas em detalhe, com a intenção de 
observar as identidades propostas na publicação. Identidades que ora se resolvem assumindo-se, 
ora se revolvem na indeterminação.  

Levando em conta o caráter aberto do objeto (Eco, 2003), as inúmeras possibilidades de 
entrada e a complexidade da publicação determinam a busca por metodologias complementares. 
Inicialmente, com o apoio de alguns dos recursos da Semiótica (Santaella, 2002), passearei por 
suas capas (50 edições), desde a primeira delas, divulgada em agosto de 2006, na Festa Literária 
de Paraty, para identificar, tecer e perceber como suas marcas identitárias se fazem e desfazem. A 
Análise de Conteúdo (Bardin, 2004) ajudará a estabelecer grandes categorias analíticas, sem que 
elas se tornem, porém, a única via de acesso lançada neste estudo. Exatamente por essa razão os 
recursos metodológicos da Análise do Discurso (Barros, 2003; Orlandi, 1999; Bakhtin, 1988) serão 
também utilizados, particularmente no estudo da re/construção de marcas textuais para elucidar 
o lugar-sujeito e sua constante implosão na linguagem das grandes reportagens e na seção 
“esquinas”, constituída por textos diversos que abordam situações e modos de vida bastante 
inusitados. Ambas, grande reportagem e “esquinas”, foram selecionadas por suas estruturas 
narrativas. Válido marcar, ainda, a pertinência do emprego das técnicas da Análise Literária 
(Coelho, 1973 e Candido, 1984), que permitem depreender alguns dos princípios de formulação 
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estética que compõem a revista. A expectativa é desvendar um pouco, a partir do meu olhar, o 
lugar, ou ainda este entremeio que a publicação ocupa na intersecção da linguagem literária e 
jornalística.  

Diferentemente da concepção que adota metodologias fechadas, optei por metodologias 
complementares, vendo-as como uma maneira de aproximar-me do objeto, que apesar do termo, 
“objeto”, permanece vivo, dançante. A proposta é trabalhar como o cartógrafo, cujo desenho 
“acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem” 
(Rolnik, 1989: 15). O objeto agora passa a ser chamado de paisagem.  

Neste resumo apresento a metodologia de forma detalhada como uma forma de colocá-la 
em debate e porque constitui um dos pontos ao qual tenho me dedicado com afinco. Porém, para 
aproveitar a oportunidade e tendo em vista a discussão no XVI Seminário de Teses em 
Andamento, trago um recorte da pesquisa no qual lanço uma reflexão sobre a presença do 
esdrúxulo, ou melhor, de elementos esdrúxulos na revista enquanto uma categoria analítica. A 
intenção é abordar a questão das marcas identitárias, posto que a quebra de expectativas e o 
estranhamento provocado pelo esdrúxulo, conforme visto em muitas matérias e seções, surge na 
forma de um contrato de leitura, compondo traços, rasuras do que ouso chamar de marcas 
identitárias. Para tanto, analiso trechos da seção de “horóscopo por Chantecler” e da seção de 
cartas, com o intuito de averiguar se o esdrúxulo, o estranho, isto é, a construção de realidades 
inverossímeis, constitui uma das formulações estéticas presentes na revista piauí. Cabe dizer que, 
nesta publicação o horóscopo não tem uma feição utilitária, de tutoramento, é mais uma 
desconstrução desta concepção numa perspectiva irônica. João Moreira Salles (2007), mentor da 
revista, aponta em entrevista que a seção tem a condição de ser escrita por alguém que não 
acredite em horóscopo. Na seção de cartas por sua vez, leitores criam personagens, lançam-se 
como astrólogos, esculhambadores, ou seja, entram no jogo ficcional, fabulam. Em contrapartida, 
aos que vem cobrar mais seriedade por parte da publicação, a resposta é sempre irônica. Dessa 
maneira, o esdrúxulo, o estranho, visto como uma categoria analítica permite discutir as marcas 
identitárias e ao mesmo tempo lança-se como um elemento desestabilizador de tais marcas. Toda 
e qualquer tarja, rótulo, máscara forçadamente pregada, é chacoalhada. 
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MESA 38 – LITERATURA E FILOSOFIA 
Literatura e ciência na obra pós-cosmicômica de Italo Calvino  
 

Aluna: Vanina Carrara Sigrist 
Orientadora: Maria Betânia Amoroso 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Letras 

 
Nosso projeto de pesquisa inicial tinha por objetivo investigar a relação que o escritor Italo 

Calvino havia construído com a ciência a partir dos anos 60, dentro de sua obra ensaística e 
ficcional. Pensamos, então, guiados pela crítica já existente, em delimitar um período nessa 
produção, estabelecendo um início em 1965, ano da publicação do livro As Cosmicômicas e 
momento fortemente marcado nos textos de Calvino por preocupações com procedimentos 
narrativos posteriormente discutidas em seu ensaio “Cibernética e fantasmas” e diversos outros 
subsequentes. Este percurso de leitura, bastante extenso e diversificado, que só se encerra em 
1985, foi realmente necessário e produtivo, porque nos proporcionou acompanhar a eleição, a 
ênfase e as diferentes modulações de questões centrais da formação de Calvino como escritor, 
assim como tornou possível, em toda sua amplitude de temas, autores e fatos históricos por ele 
resenhados, a percepção de que não poderíamos embarcar em nossa análise com uma ideia de 
ciência predeterminada e restrita.  

Calvino não falava de uma única ciência, e seus interesses pelo modo científico de olhar o 
mundo e “narrá-lo” eram muito específicos e condicionados por suas escolhas pessoais como 
incansável narrador de histórias e manipulador de formas de narrá-las. Por isso, percebemos que 
o termo “ciência” significaria em nossa pesquisa algo plural, muito além de um senso comum de 
ciência como área de conhecimento. Afinal, como justificar que teorias matemático-cibernéticas 
aplicadas à narração literária por meio de operações combinatórias de seus elementos mínimos, 
estudos etnológicos e antropológicos desveladores de modos sociais outros, típicos de diferentes 
tribos ancestrais ou dos indígenas sul-americanos dos dias de hoje, e pesquisas polêmicas sobre 
origem, movimento e povoação do universo, do século XVI ao XX, condividissem o mesmo espaço, 
de onde era fundamental olhar e dizer a vida dos homens no mundo? Elementos a principio 
díspares, inconciliáveis, que necessariamente precisariam sofrer uma clássica compartimentação 
de saberes, a fim de distinguir, em meio às reflexões teóricas de Calvino, a ciência cibernética, a 
ciência antropológica, a ciência astronômica, dentre outras: uma metodologia de trabalho 
classificatória, que de forma alguma desejávamos em nosso movimento crítico de pensar a 
literatura em diálogo com outras experiências e maneiras de narrar. A narrativa literária como 
foco, mas constantemente à contraluz de uma vastidão de outras narrativas produzidas na 
modernidade. 

Nosso intuito, portanto, neste momento da pesquisa, é tentar entender de que ciência 
podemos falar quando falamos da obra de Calvino, um escritor também crítico e editor, que, ao 
desempenhar esses papéis, foi, acima de tudo, leitor – leitor de textos que tinham, de certa forma, 
revolucionado categorias falidas de pensamento e de narratividade, como aqueles de Roland 
Barthes, Lévi-Strauss e Galileu Galilei, para citar poucos. 

O que podemos já adiantar, como um ponto-chave dessa análise, é a busca de Calvino 
narrador, ao ler esses inúmeros autores clássicos e contemporâneos ao longo dos anos, por uma 
linguagem precisa, clara, límpida, que conseguisse dizer coisas fundamentais sobre as 
necessidades, os sentimentos e as ações do homem, inclusive, e principalmente no período por 
nós estudado, em suas relações com outras formas de vida, uma linguagem sem vícios 
empobrecedores, sentidos banalizados, rebuscamentos ou rebaixamentos que distorcessem e 
dificultassem uma narratividade nova, viva e atual. Um segundo ponto fundamental é a 
articulação dos elementos narrativos estruturais, a exploração das possíveis combinações 
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narrativas, válidas justamente por seu potencial anunciado de súbita recombinação, resultando 
numa outra história completamente diferente, mas nascida da primeira. É o que Calvino, em 
diversos momentos, chamará de literatura “elevada ao quadrado”, e nessa discussão em 
particular podemos reconhecer a forte influência nos ensaios do escritor dos projetos 
estruturalistas e semiológicos franceses, em voga em Paris nos anos 60 e 70 através das vozes de 
Barthes, Queneau e dos participantes do grupo Ouvroir de Littérature Potentielle (OuLiPo), 
frequentado algumas vezes pelo próprio Calvino. Um terceiro e último ponto esboçado até aqui é 
a escolha da perspectiva narrativa, do olhar de quem narra, da posição de onde se narra, do lugar 
a partir do qual uma história poderá ser criada e ser ouvida ou lida: ouvida porque Calvino, desde 
o início de sua trajetória intelectual, interessou-se pela origem primitiva da narratividade, por 
aqueles sábios narradores escolhidos pelas tribos, que ocupavam o lugar dos porta-vozes 
repetidores e mantenedores dos mitos essenciais à preservação social e cultural de suas 
comunidades, reafirmando constantemente essa importante função antropológica da literatura 
como reprodutora e criadora de novos mitos sobre a vida dos homens; e lida porque Calvino, cada 
vez mais, referia-se ao mundo exterior à literatura como o seu oposto, o “mundo não-escrito”, 
mas de uma latência “escrevível” imensa, que transborda dos livros escritos, das bibliotecas, dos 
saberes acadêmicos, das instituições várias pelas quais a escritura e a leitura, tão impregnadas na 
nossa sociedade ocidental-letrada-mercadológica, circulam, ganhando novos contornos. Calvino, 
muito mais do que outros escritores seus contemporâneos, não sabia escrever um texto sem 
antes ter claramente definido para quem narrava, com quem falava, que público leitor era o seu e 
que público leitor se configurava na Itália daqueles anos, e fazia isso como um modo de ajudar a 
própria experimentação e a autocrítica em sua obra, e de fazer avançar sua crítica em relação aos 
diversos espaços ocupados pela literatura, aos movimentos estéticos nascentes, à educação 
literária dos leitores, à instrumentalização e especialização crescentes dos teóricos e críticos em 
geral.  

Enfim, será inevitável não dar destaque em nossa pesquisa à contribuição da “ciência” para a 
formação dessa figura de intelectual tão autônoma, preocupada e em movimentação sempre 
cautelosa e “racionalizante” em direção aos caminhos mais e mais opacos e nebulosos do fim do 
século XX, que não queria que a literatura se desviasse do caminho do conhecimento do mundo. 
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Benedito Nunes: relações da obra de clarice lispector com teorias de ser e tempo de heidegger  
 

Aluna: Maria de Fátima do Nascimento  
Orientadora: Suzi Frankl Sperber  

Instituição: IEL - Unicamp 
 

Neste trabalho, apresentam-se aspectos críticos do primeiro ensaio, “A náusea”, dos cinco 
que compõem o livro inicial de crítica literária de Benedito Nunes, O mundo de Clarice Lispector 
(ensaio), no qual ele relaciona a produção dessa autora com as teorias desenvolvidas em Ser e 
tempo, de Martin Heidegger.  

 O mundo de Clarice Lispector (ensaio) foi publicado em 1966 em Manaus, pelo governo do 
Amazonas, com pequena tiragem. Os ensaios do referido livro já haviam sido publicados em 
jornais e revistas, sendo os seguintes: “A náusea”, publicado em O Estado de São Paulo, em 24 de 
julho de 1965, com o título “A náusea em Clarice Lispector”; “A experiência mística de G.H”; “A 
estrutura dos personagens”; “A existência absurda” e “Linguagem e silêncio”, nos quais Nunes faz 
uma análise baseada na filosofia da existência, principalmente, a de Soren Kierkegaard, Martin 
Heidegger e Jean-Paul Sartre.  

Clarice Lispector, de todos os ficcionistas estudados por Nunes, está no centro de suas 
atenções. Os romances e contos da autora de Laços de família (1960) são importantes para as 
reflexões do pensador belenense sobre filosofia e literatura. A propósito, num artigo publicado em 
2005, “Meu caminho na crítica”, onde faz um balanço de sua trajetória de crítico literário, Nunes 
começa citando a autora que, por meio de seus escritos, leva-o a refletir sobre a cultura e a 
natureza.  

O ensaísta paraense, nos referidos textos, pratica uma crítica que valoriza a obra de Clarice, 
chamando a atenção de estudiosos que não conseguem ver a importância de certos “temas e 
situações” constantes da obra da ficcionista brasileira, o que fica evidente na introdução de O 
mundo de Clarice Lispector (ensaio).  

Verifica-se que Nunes não é o primeiro a analisar a obra de Clarice Lispector. Porém, parece 
ter sido, naquele momento, quem mais se preocupa com a escrita da escritora, já que ele 
continua, por vários anos, estudando a obra dela e publicando ensaios em jornais e livros.  

Nunes, através de trabalhos que vinha empreendendo desde a década de 1940, utiliza a 
filosofia existencialista para interpretar a obra de Clarice. Além dessa teoria, no primeiro ensaio do 
livro em pauta, compara a obra dela com A náusea (1938), de Sartre, mostrando que Lispector é 
importante não só por trazer novas perspectivas para a literatura brasileira, mas também porque 
sua obra resiste a uma análise assentada em teorias filosóficas.  

No ensaio “A Náusea”, título homônimo ao do romance sartreano, Nunes analisa três textos 
de Lispector, atentando para “a experiência da náusea” no comportamento das principais 
personagens das obras em análise: Ana, protagonista da narrativa “Amor”, do livro de contos 
Laços de família; Martim, do romance A maçã no escuro (1961), e G. H., do romance A paixão 
segundo G. H. (1964), para mostrar a “concepção-do-mundo” na ficção clariceana. 

Para esse estudo, Nunes retoma inicialmente a filosofia da existência de Kierkegaard, que 
demonstra a importância da “experiência vivida”, ou seja, da existência concreta do individuo e de 
sua subjetividade, que, segundo ele, vai além de um saber racionalista. 

A partir do olhar filosófico em que os dramas das personagens das obras em estudo parecem 
espelhar os dramas humanos, Nunes observa que a ficção de Lispector insere-se no contexto da 
filosofia existencialista, contexto esse formado pelas doutrinas que, muito embora diferindo nas 
suas conclusões, partem da mesma intuição kierkegaardiana do caráter pré-reflexivo, individual e 
dramático da existência humana e tratam de problemas como a angústia, o nada, o fracasso, a 
linguagem, a comunicação das consciências, alguns dos quais ignorados ou subestimados pela 
filosofia tradicional. 
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Conquanto reconheça que, na ficção clariceana, existem “afinidades marcantes com a 
filosofia da existência”, Nunes deixa claro que sua percepção da filosofia existencial nas obras de 
Clarice Lispector, à luz de conceitos como “Dasein” e “Sorge”, empregados em vários textos por 
ele analisados e abordados em Ser e tempo (1927), de Heidegger, não fecha para outras 
possibilidades de análises. 

Tomando por referencial teórico as concepções de náusea, angústia e medo, enfocadas em 
O conceito de angústia (1844), de Kierkegaard, Ser e tempo (1927), de Heidegger, e O Ser e o nada 
(1943), de Sartre, bem como outros filósofos, a exemplo de Pascal, e ainda calcado no romance A 
náusea, de Sartre, Nunes analisa, no ensaio homônimo, as três obras referidas de Clarice 
Lispector, apontando as semelhanças e diferenças entre a produção da escritora brasileira e a do 
escritor francês. E, ao empregar essas teorias filosóficas em sua análise, traz, para a crítica literária 
nacional do período, um olhar diferenciado daquilo que vem sendo feito por outros críticos no 
Brasil. 

Após fazer menção a Kierkegaard, na qualidade de filósofo que adota, enquanto ponto inicial 
de abordagem, “intuições do caráter pré-reflexivas, individual e dramático da existência humana”, 
como a angústia, o nada, o fracasso, a linguagem, a comunicação das consciências, Nunes passa a 
tratar da experiência da náusea, nas referidas obras de Clarice Lispector, do ponto de vista de 
Sartre.  

Sob tal ótica, reconhecendo a lição heideggeriana de que a linguagem, na condição de casa 
ou morada do Ser, representa uma instância de refúgio da condição humana, Nunes aproxima a 
percepção sartreana de angústia das teorias de Heidegger em Ser e tempo, para mostrar a 
diferença entre angústia e medo, sendo no ensaio “A náusea” que o autor de O mundo de Clarice 
Lispector (ensaio) emprega pela primeira vez em livro os conceitos filosóficos de “Dasein” e 
“Sorge”. 
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Representações da miséria em F. M. Dostoiévski e Luís Romano 
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O presente trabalho é uma análise comparativa entre a obra do russo Fiódor M. Dostoiévski 

(1821-1881) e o romance Famintos, do cabo-verdiano Luís Romano (1922-2010). São observadas 
principalmente questões relativas ao Espaço e à temática da Miséria, comum a ambos. Além desse 
tema comum, outras semelhanças se fazem notar entre Romano e Dostoiévski, como a atmosfera 
de doença e delírio que envolve as narrativas e o sempre presente contraste entre o fatalismo 
mórbido de alguns personagens e a revolta assassina de outros. No que tange à forma, o caráter 
pouco descritivo, no que se refere ao aspecto exterior dos personagens, aos objetos e aos lugares, 
e a linguagem brusca e aparentemente mal-acabada, sem beletrismos, que busca reproduzir a 
linguagem cotidiana do povo e pela qual ambos foram bastante criticados. Como intelectuais, 
Dostoiévski e Romano trabalharam no intuito de dar voz ao homem do povo e produzir uma 
literatura genuinamente nacional – observemos que são representantes de literaturas jovens e 
periféricas, se comparadas com as da Europa Ocidental. Tanto Dostoiévski na Rússia como 
Romano em Cabo Verde contribuíram para consolidar suas literaturas nacionais, e nelas 
expressavam suas utopias e dúvidas em relação à Pátria, bem como seus conceitos sobre a Arte.  

  O autor cabo-verdiano tinha, segundo afirmado em entrevista, Dostoiévski em alta conta 
enquanto romancista. Foi militante do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e 
Cabo Verde), pesquisador, defensor da cultura nacional e do crioulo cabo-verdiano como idioma 
oficial. Radicou-se no Brasil, onde se exilou nos anos 60 e permaneceu até o fim da vida: Famintos 
é um romance escrito na década de 40, proibido em Cabo Verde pela PIDE – Polícia Internacional 
para a Defesa do Estado, a polícia política e ultramarina do ditador Salazar – e publicado no Brasil 
em 1962. É um representante das Literaturas Nacionais africanas que surgiram em resposta à 
chamada Literatura Colonial, vertente hoje repudiada pela crítica em geral, espécie de pseudo-
literatura produzida por autores colonialistas que teve como “público alvo” colonos em potencial 
e como diretrizes a representação do espaço como exótico e inóspito e a “expressão – diz o crítico 
Manuel Ferreira – de uma prática e de um pensamento que assentam no pressuposto da 
superioridade cultural e civilizacional do colonizador” (NOA, 1999: 62). Assim como outros livros 
cabo-verdianos da época, Famintos foi claramente influenciado pelo Neorrealismo Português e 
pelo Regionalismo Brasileiro, sendo uma obra de orientação socialista/marxista e até bastante 
panfletária em alguns momentos, o que em nosso entender não diminui seu valor estético. É um 
romance composto por “quadros”, capítulos mais ou menos independentes que poderiam 
funcionar como contos, cujos temas centrais são a miséria e a fome que assolam o arquipélago, 
fustigado pela seca e pela “administração” colonialista. 

Dostoiévski, como se sabe, foi num primeiro momento identificado com a chamada Escola 
Natural (encabeçada pelo crítico literário ocidentalista Vissarion Bielínski, defensor do que 
denominava “Realismo Crítico” – a representação da realidade embebida de crítica social, 
engajada à esquerda), exaltado por denunciar as mazelas da vida do pequeno funcionário, do 
pobre, do “verdadeiro russo”. Esse era o espírito em que foi escrito e publicado seu primeiro 
romance, Gente Pobre. Citando o crítico literário Leonid Grossman:  

 
Bielínski fazia apelo aos escritores que ‘dirigissem toda a sua atenção para a multidão, a 
massa’, para as pessoas comuns, que se abrigavam nos refúgios dos míseros e famintos. A 
geração dos jovens escritores acode em uníssono a este apelo. O tema principal da 
literatura se torna a Petersburgo dos bairros pobres e dos apartamentos miseráveis. 
Reconhecem-se como os heróis da época os habitantes desses desvãos, privados de 
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direitos, esmagados pela necessidade e relegados ao alcoolismo, à prostituição e ao crime. 
(GROSSMAN, 1967, p.94) 

 
Mesmo que sua obra vá muito além da simples denúncia das mazelas cotidianas, ele parte 

da pintura desses desvãos para atingir a discussão de ideias que é o cerne de seus romances, e 
alguns “arquétipos miseráveis” e “arquétipos sanguessugas” (recorrentes em praticamente todos 
os seus romances e novelas, como mostra Grossman no seu Dostoiévski Artista) nos lembram os 
Famintos e seus algozes.  

O que a princípio aproxima os dois escritores é a representação dos efeitos sociais e morais 
da miséria: o desespero, a mendicância, a penhora de tudo o que se tem, a destruição de famílias, 
o crime, o vício, a prostituição, em alguns casos a extrema devoção religiosa. Ambos os autores 
partem da implantação forçada, em suas sociedades, de sistemas baseados na exploração do 
homem pelo homem. O grande mal social que Dostoiévski aponta em seus romances é a entrada 
do capitalismo na Rússia, que na época não alterava em nada as relações de poder na sociedade 
tzarista, mas infestou São Petersburgo de agiotas e alcoviteiras. Com seu romance-denúncia, Luís 
Romano, como outros escritores de colônias africanas na época, perseguia a utopia de um país 
livre e igualitário, de uma mudança sócio-política, uma mudança do regime – do colonialismo 
imposto por Portugal, origem dos males das ilhas, ao socialismo. Já Dostoiévski, embora tenha se 
envolvido com círculos revolucionários (pelo que foi condenado a anos de exílio na Sibéria) não 
acreditava na implantação de um socialismo nos moldes ocidentais, o que seria tão artificial, na 
Rússia, quanto o era a implantação do capitalismo – sua utopia era uma espécie de Estado Cristão 
próximo à sociedade tradicional russa, que fosse justo sem abrir mão da figura do Tzar (“O 
Paizinho”). Parece que o principal para ele não é uma mudança política e sim uma mudança moral, 
o problema estaria não apenas na distribuição desigual de bens e direitos, na hierarquia social do 
sistema tzarista, mas principalmente nas desonestidades individuais que rompem a estrutura 
moral da sociedade. No entanto, observamos nos dois escritores a miséria como pano de fundo do 
enredo e como motor da narrativa, e a progressão da miséria financeira para a Miséria Humana 
em seus aspectos vários (“os terríveis abismos da decomposição moral e física”, parafraseando 
Grossman) – a perda da dignidade, o chamado “princípio econômico” esmagando o que há de 
humano no homem.  
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Adentrando o labirinto: especulações sobre O Estranho em Jorge Luis Borges 
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Este trabalho visa abordar um aspecto na obra ficcional de Jorge Luis Borges passível de ser 
lido através do conceito de estranho, conforme elaborado inicialmente por Sigmund Freud 
(1919[1986]). No projeto de pesquisa foi elaborada uma análise preliminar dos contos “Pierre 
Menard, autor del Quijote” e “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, através da qual pudemos perceber uma 
estrutura recorrente: através do manejo de diferentes gêneros e temas, os contos de Borges 
assinalam os limites da razão frente a uma situação que, na lógica do próprio texto, se constrói 
como absurda. Ao longo desse ano, “La muerte y la brújula” passou a integrar o eixo organizador 
do trabalho, que se dará em uma articulação entre a linguagem borgeana e a teoria psicanalítica, 
mantendo em vista o conceito freudiando de estranho e sua retomada n’O seminário – livro 10: a 
angústia (2005).  

Com “Pierre Menard, autor del Quijote”, Borges põe em ato, através de um gesto de 
publicação, um movimento recorrente em seus contos. Publicado inicialmente como uma resenha 
na revista Sur, o autor promove um deslocamento do gênero textual de “Pierre Menard, autor del 
Quijote” quando o texto é integrado ao volume de contos denominado El jardín de senderos que 
se bifurcan – a primeira parte de Ficciones. Através desse movimento, qualquer incômodo que o 
projeto de Menard possa causar, já que propõe obter com exatidão cada período de Don Quijote, 
cessa de nos inquietar: o texto não passa de uma ficção. O deslocamento possibilita uma 
reconfiguração no processo de leitura, e demove o leitor de uma posição pré-estabelecida. Para a 
constituição do presente trabalho, é importante ressaltar que essa anedota da publicação coloca o 
leitor em um sério questionamento acerca de alguns tópoi para a teoria literária e para a 
lingüística, sendo a mais sobressalente a questão da autoria. Justamente pelo fato de ser uma 
questão que movimenta uma grande tradição teórica, percebe-se que mesmo após o 
desvelamento do caráter ficcional do texto ainda subsiste um certo assombro. 

É nesse assombro que podemos cogitar uma leitura do estilo borgeano pela via do estranho, 
conforme teorizado por Freud. Guiando-se pelo conto “O homem de areia”, de E. T. A. Hoffmann, 
o fundador da psicanálise institui alguns elementos que geram o efeito de estranhamento, 
perseguindo-os até suas matrizes psíquicas. O que ajuda a delinear nosso problema é o fato de 
que, nos contos de Borges, o duplo, o movimento do inanimado, a repetição estão presentes na 
construção do conto, mas não são a causa direta do incômodo por ele causado. 

Neste momento, dada a extensão do trabalho, faz-se necessário apontar algumas direções 
da dissertação através de um único conto, que no caso será “La muerte y la brújula”. O texto 
possibilita dar continuidade à problemática do gênero nos contos de Borges; ou ainda, através 
desse conto podemos observar metonimicamente como o estilo borgeano se projeta na tradição 
literária. Sendo o enredo uma investigação criminal, o leitor é imediatamente remetido ao gênero 
policial, o que não deixa de ser teoricamente sustentável em certa medida. O protagonista Erik 
Lönnrot, detetive da estirpe do insigne Dupin de Edgar Allan Poe, arquiteta uma hipótese sobre o 
primeiro assassinato; o que lhe escapa é a maneira com que ele mesmo é tragado pela armadilha, 
de próprio punho, e perde-se em um labirinto que culmina em sua morte. O que sustenta o 
gênero policial é o crime, as pistas e o desvendamento. Por outro lado, ao fim do conto, Borges 
traz uma nova dimensão narrativa, tão inesperada ao leitor quanto o desfecho era ao 
protagonista: “Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas borrosas” 
(BORGES, 1992, p.12) 
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A revelação de seu estatuto ficcional traz um elemento inesperado, comum aos contos de 
Borges, e promove uma aproximação demasiada entre o leitor e a trama. Este, tragado pelo gesto 
narrativo, percebe-se enlaçado pelo labirinto de outrem – no caso, do narrador – e seu destino 
amarra-se ao do protagonista. O movimento permite que esbocemos inicialmente uma relação 
entre texto literário e psicanálise, que será promovida em maior escala ao longo do trabalho, para 
qual propomos o ato de leitura como uma via de mão-dupla: ao passo que interpretamos o texto, 
somos também interpretados por ele, e como leitores estamos diretamente implicados. 

Para nos auxiliar nessa leitura, traremos à baila o décimo seminário de Jacques Lacan, no 
qual o conceito freudiano opera em outro sistema teórico. No Seminário 10, Lacan trabalha a 
angústia como um afeto que se dá na proximidade demasiada do objeto a, causa do desejo. Por 
não ser especularizável, o que o sujeito percebe na sua imagem é a falta, sinalizada no modelo 
ótico como -phi, no lugar do objeto a. Na retomada que o autor promove do conceito freudiano, o 
estranho surge nesse enquadramento fantasmático do objeto de angústia como um mecanismo 
que lhe faz frente, quando a fantasia falha em tamponar a relação do sujeito com aquilo que, de 
tão íntimo, é estranho até a ele mesmo (LACAN, 2005, pp.50-51, 85-88). Dar-se-á continuidade ao 
trabalho tendo em vista uma possível relação entre a especularidade, na qual o sujeito se encontra 
na teoria lacaniana, e a aproximação inesperada entre realidade ficcional e o universo do leitor, 
promovida por Borges.  

Caso a articulação possa ser sustentada nestes termos, constitui-se o ponto nodal para 
pensarmos o estranho nos contos de Borges: o trato peculiar dos planos narrativos projeta o plano 
do narrado no universo do leitor, seja através da resenha de um autor inexistente, da indistinção 
deliberada entre o autor e o narrador (como em“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”) ou de um labirinto no 
qual o leitor, tragado pelo seu desejo, ingenuamente se envereda. A partir do momento em que 
algo escapa aos limites do conto e aparece nesse lugar inesperado, o lugar do leitor, revela-se a 
particularidade borgeana no manejo do efeito de estranhamento. 
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MESA 39 – LITERATURA DO SÉCULO XX 
Entre o caos e o absurdo: uma teoria para Vergílio Ferreira 

Aluno: Álisson Alves da Hora 
Orientador: Alfredo Adolfo Cordiviola 
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Curso: Pós-Graduação em Letras 
 

A análise de Estrela polar (1992) e Alegria breve (2004), do romancista português Vergílio 
Ferreira, publicados originalmente em 1962 e 1965, respectivamente, procura inicialmente 
demonstrar a relação do autor com as correntes fenomenológicas e com o existencialismo francês. 
A partir da leitura de Jean-Paul Sarte – O existencialismo é um humanismo (1960) e O Ser e o Nada 
(1997) – e de Maurice Merleau-Ponty – Fenomenologia da percepção (2006) e O visível e o invisível 
(2007) – procuramos demonstrar como o autor lusitano, ao invés de se constituir como mero 
divulgador das ideias francesas, faz uma releitura dos princípios básicos de tais conceitos, ligando-
os ao pensamento de Martin Heidegger – Ser e tempo (2008) e à sua própria formação filosófica e 
clássica, utilizando-os na construção de seus romances da chamada fase existencialista ao qual se 
inclui também, Aparição, cuja primeira edição é de 1959. 

Nosso objetivo é indicar de que forma ele utiliza tais correntes de pensamento no processo 
mimético, efetuando uma suspensão do tempo histórico e elaborando um romance problema, 
afim ao noveau roman francês, mas diverso dele ao aprofundar temas filosóficos e inserir 
elementos da cultura clássica, abordando desde ideias já presentes na literatura latina, como o 
universo de mitos como o do Salvador e da Queda. Para alcançarmos nosso objetivo, além dos 
autores já citados, trabalhos com a fortuna crítica sobre o autor, principalmente a obra de José 
Rodrigues de Paiva - Vergílio Ferreira: Para Sempre, romance-síntese e última fronteira de um 
território ficcional (2007) -, Maria Lúcia Dal Farra – O narrador ensimesmado (O foco narrativo em 
Vergílio Ferreira) (1978) - e António da Silva Gordo – A escrita e o espaço no romance de Vergílio 
Ferreira (1995).  

Partindo de uma proposta interdisciplinar, analisamos as obras ensaísticas do autor que 
demonstram sua íntima ligação com a corrente fenomenológico-existencialista, como Espaço do 
Invisível (em quatro volumes) e Invocação ao meu corpo (1978), aliando à análise contribuições de 
autores reconhecidamente fenomenológicos, como Paul Ricoeur – Tempo e narrativa (em três 
volumes) – e Gaston Bachelard – A poética do espaço (2005), que se debruçam sobre a questão do 
tempo e do espaço narrativo. Recorremos também à Harald Weinrich – Lete: arte e crítica do 
esquecimento (2001) – para analisar a problemática da memória e do esquecimento. 

Tanto em Estrela polar como em Alegria breve, Vergílio Ferreira preocupa-se em abordar a 
ideia do ser em meio ao mundo e do eterno ser-para-a-morte, entremeando a isso o pensamento 
de Merleau-Ponty acerca da experiência do pensamento e das percepções para a tentativa da 
compreensão do mundo. Em ambos os romances, fundados na memória de narradores 
problemáticos a questão da busca de um lenitivo para a solidão e da obsessão é a tônica que 
alimenta um espaço narrativo marcado por um caos e por um imenso absurdo: seja dos espaços 
fechados, do tempo alheado de um mundo exterior tão comum aos romances neorrealistas aos 
quais Vergílio Ferreira tanto se opôs. Em Estrela polar à questão do duplo, evocada a partir de 
referências ao comediógrafo latino Plauto, soma-se o problema da memória e do esquecimento e 
também o pensamento sobre o estatuto do corpo e do amor, além de como tudo isso articula-se 
com a noção do tempo cíclico, de continuidades e repetições. 

Já em Alegria breve a abordagem do tempo cíclico também comparece, unido ao 
pensamento da ucronia e da espera do fim, que analisamos sob a ótica de Frank Kermode – A 
sensibilidade apocalíptica (1997). Vergílio Ferreira explora com propriedade as ficções do Fim e da 
Espera, bem como a reescrita contínua dos apocalipses. A isso, o romancista insere também uma 
discussão acerca do corpo, aprofundando uma leitura do erotismo, que analisamos utilizando O 
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erotismo (1987), de Georges Bataille, abarcando a questão do sadismo e do masoquismo 
juntamente com a questão do eu x outro. 

A arquitetura textual vergiliana promove a síntese de tais conceitos-chave, criando um 
mundo ficcional em que encontros e desencontros que se processam sempre no plano do Limite e 
do Absoluto, o corpo muitas vezes é sinônimo de mundo, a memória um mundo particular em que 
os enganos se processam e as ambiguidades (usar apenas uma das duas ortografias: nova ou 
antiga) se multiplicam. Um mundo de um deus ausente – à maneira dostoievskiana – em que o 
caos paira vagarosamente sobre as pessoas perdidas nos desencontros e nos enganos que as 
percepções podem proporcionar. 

Em nossa dissertação, ainda em processo de finalização, já encontramos essa característica 
que diferenciou Vergílio Ferreira de toda uma geração, então voltada ao Neorrealismo: preocupar-
se com a liberdade humana sem render-se a “engajamentos”, algo tão em voga notadamente nos 
anos 60 do século passado. Ele preocupa-se em estar sempre renovando as perguntas, sabendo 
que elas são mais importantes do que as respostas e que a inquietação humana não pode furtar-
se à sua própria destinação de liberdade. Sua profundidade nos temas, seu trato com a linguagem 
e abrangência de sua obra é o que o tornou o maior romancista português do século XX. 
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As Naus e Terra PapagallI: rotas e confluências da literatura e da história 
 

Aluna: JACIMARA VIEIRA DOS SANTOS 
Orientadora: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO 

Universidade Federal da Bahia 
Curso: Doutorado em Letras 

 
Reconhecer o que a narrativa histórica e a narrativa de ficção têm como ponto de 

confluência é, sob muitos aspectos, estar atento ao que ambas põem em operação para configurar 
suas composições, embora possam descrever rotas diferenciadas. 

Este trabalho parte da premissa de que, a partir das paridades entre a Literatura e a História, 
as figurações da nacionalidade (brasileira e portuguesa) que encontramos em Terra papagalli, de 
José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta; e em As naus, de António Lobo Antunes dão 
conta dos entrechoques contínuos entre o passado e o presente, suscitando as problemáticas 
subentendidas na dificuldade de conciliação entre estes tempos. 

Os romances referidos apresentam composições literárias que induzem ao questionamento 
da narrativa historiográfica oficial, propondo revisões e colocando em dúvida os intercursos 
universalizantes da História. Diante dessas considerações, o presente trabalho pretende 
desenvolver uma análise acerca dos romances Terra Papagalli e As naus, com vistas à observação 
acerca das confluências da Literatura e da História. 

Para dar conta da problematização da tríade História, Literatura e Memória, as elaborações 
dos Estudos Culturais apresentam-se como contribuição para elucidar questões sobre a 
narratividade das nações, os encontros, os choques e os hibridismos entre as culturas, assim como 
possibilitam investigar as representações culturais e as suas implicações subjacentes.  

A fim de desenvolver análises e reflexões sobre História e Literatura, pretende-se recorrer às 
teorias que tratam da Meta-história e de seus entrelaçamentos, conforme podemos encontrar, 
por exemplo, nos escritos de Hyden White (Meta-história: a imaginação histórica do século XIX), 
que nos fornecem elementos importantes para fomentar análises que coadunem com o objetivo 
geral da pesquisa. 

Pretende-se, ainda, perpassar os postulados da Teoria da História e da Teoria e da História 
da Literatura, além de outros caminhos interdisciplinares, em que podem ser empregadas as obras 
de Hugo Achugar (Planetas sem boca: escritos efêmeros sobre arte, cultura e literatura), 
especialmente em seus capítulos que tratam sobre “leões e historiadores” e parte da base 
argumentativa da citada obra, bem como História e memória de Jacques Le Goff, além de outras 
referências bibliográficas que possam, diretamente focalizar as questões relativas às relações 
Brasil-Portugal, em que pesem os escritos de Eduardo Lourenço e Boaventura de Souza Santos. 

História e ficção, nos romances citados, surgem, assim, como meios de refletir acerca dos 
processos móveis de significação e re-significação dos sujeitos históricos e das próprias versões 
hegemônicas sobre a História, instaurando, através do predomínio da ironia e de recursos 
metafóricos, um jogo que revela disjunções e opera uma nova focalização sobre as narrativas 
oficiais. 

Os interstícios do tempo, bem como os elementos que formam as estruturas da 
subjetividade de uma época, em uma dada cultura, implicam certo enquadramento da realidade, 
de modo que as proposições que emanam do discurso oficial ganham, nessa realidade, o valor de 
verdades inquestionáveis.  

Não obstante, a memória também se compõe por atos narrativos. Neste caso, não se 
descartam os aspectos seletivos, as conveniências ideológicas, a manipulação de mitos, dentre 
outros recursos que, por seu turno, uma vez percebidos,acionam vozes e versões dissidentes.  

Terra Papagalli questiona o projeto colonial português em terras brasileiras, recorrendo ao 
humor e à ironia, trazendo por subtítulo: narração para preguiçosos leitores da luxuriosa, irada, 
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soberba, invejável, cobiçada e gulosa história do rei do Brasil. Esta referência aos pecados capitais, 
por sua vez, abre a possibilidade de questionamento acerca dos inconsistentes pretextos católico 
subjacentes à colonização. 

A fórmula escolhida pelo narrador de Terra Papagalli (Diário de viagem de Cosme Fernandes, 
conforme o livro), prima pela parodização do modelo europeu de escrita, buscando forjar uma 
Literatura Informativa nos moldes explicitamente intertextuais com a Carta de Caminha 
(confirmada também no encerramento da obra: Desta vila de Nossa Senhora de Buenos Aires, 
hoje, nove de outubro da era de 1535 (...) Do teu servo e pai, Cosme Fernandes, dito Bacharel). 

O narrador de Terra Papagalli, Cosme Fernandes, desconstrói as verdades de um passado 
colonial idealizado e reescreve, a seu modo, as contradições que a história oficial não registra. 
Através dele as verdades da História enfrentam abalos sísmicos que põem em movimento a 
construção da memória nacional sobre o processo de colonização nas terras brasileiras, enquanto 
também problematiza a hegemonia da palavra escrita, do registro histórico, da Literatura de 
Informação, ao passo que mostra a colonização como uma vivência coletivamente marcada pela 
opressão e pela violência. 

Em consonância com tais aspectos, As naus desarticula a rigidez cronológica para poder 
recuar temporalmente ao século XVI e presentificar os principais personagens das navegações 
portuguesas, dessacralizando os ícones da História de Portugal, bem como os seus representantes 
e expoentes na literatura e na cultura lusitanas.  

O autor efetua importantes explorações simbólicas dos acontecimentos históricos e revisita 
a era dos Descobrimentos, passando (em saltos temporais) pela guerra colonial na África lusófona 
e trazendo à cena, em sua narrativa, fatores relacionados ao ápice dos episódios que culminaram 
na queda do Império Colonial português em fins do século XX.  

Assim, também a perda das colônias ultramarinas e os momentos posteriores à 
descolonização refletem na construção dos personagens de As naus e, conseqüentemente, na 
consubstanciação dos chamados retornados – termo que fará alusão a todos os personagens da 
trama, independentemente de sua vinculação temporal/cronológica. 

António Lobo Antunes subverte os pensamentos cristalizados e secularizados acerca da 
nacionalidade portuguesa, desvelando o impacto das experiências colonialistas para os povos 
subjugados por Portugal, mas, sobretudo, focalizando as Colônias como importantes partes 
simbólicas do seu mapa que, uma vez independentes, deixam um saldo desolador para a 
Metrópole portuguesa. 

Portugal, seja na narrativa pós-colonialista de Terra Papagalli, seja na visão do escritor 
português António Lobo Antunes, assume a postura de um país alicerçado em bases arcaicas, 
ocupado na exploração dos que foram subjugados e em várias práticas despóticas no passado. 
Deste modo, uma incontornável decadência da nação portuguesa nos tempos atuais encerra o 
grande contraste das imagens da nação portuguesa que fora forjada ao longo de sua história e das 
suas relações em terras além-mar. 
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Negação e afirmação da palavra poética em Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima 
 

Aluna: Suene Honorato de Jesus 
Orientador: Paulo Elias Allane Franchetti 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Doutorado em Teoria e História Literária 

 
A pesquisa a que me proponho tem por objeto a última obra publicada em vida pelo escritor 

alagoano Jorge de Lima: Invenção de Orfeu (1952). Trata-se de um poema longo que se quer uma 
epopeia moderna, o que se faz sentir tanto em sua estrutura – dividida em dez cantos, à maneira 
da epopeia camoniana – quanto nas referências a epopeias da tradição ocidental e no tratamento 
dos temas. O lirismo dos poemas que compõem a obra, a ausência de uma narrativa linear e a 
abordagem que os temas épicos recebem na obra são alguns dos aspectos que tornam possível a 
atualização do gênero. 

Uma qualquer definição do gênero épico e sua adaptabilidade ao contexto moderno são 
questões que integram a pesquisa de maneira tangencial, pois contribuem com a reflexão sobre a 
obra somente na medida em que não limitem a análise proposta. Para tanto, é preciso evitar que 
os conceitos se imponham ao objeto, o que resultaria em ignorar sua especificidade e produzir 
não mais do que classificações estanques. Porém, o interesse sobre a configuração do gênero 
épico não pode ser negligenciado na análise de Invenção de Orfeu, já que o diálogo estabelecido 
com epopeias da tradição ocidental torna ainda mais significativas as questões centrais que o 
projeto poético da obra suscita. Em tempos “*...+ em que o canto se modula / sob o sibilo de 
cassandra má” (Lima, 1952, p. 240), a epopeia possível se apresenta como meta-epopeia e o poeta 
como um visionário cujas palavras, em acordo com a personagem mitológica aí referida, são 
desacreditadas. 

A consideração a respeito da atualização do gênero épico importará para a compreensão de 
como o poeta, personagem central, vive o conflito de empreender a fundação de uma imagem de 
mundo (a ilha) através da palavra poética num contexto em que esta carece de força fundante. 
Importa notar que a “missão” (cf. Canto X, “Missão e promissão”) a que o poeta se entrega é uma 
imposição divina (“até na álgida paz da insânia, Deus / me busca para ser seu convulsivo / e amado 
filho *...+” – Lima, 1952, p. 89), embora seja também razão de seu infortúnio: “Filiei-me à 
eternidade sem querer / e agora vago como se vaga a esmo” (Lima, 1952, p. 32). Designado para o 
ofício poético por uma força divina, filiação que lhe permite partilhar da eternidade, o poeta – 
sobre o qual pesam todas as vicissitudes sofridas e causadas pela humanidade, pois se considera 
um descendente de Adão banido do paraíso divino – não tem a contar feitos dignos de glória, o 
que parece motivar a ausência de uma narrativa linear e a opção pela tentativa de fazer valer a 
palavra poética pelo encantamento lírico.  

Os termos da situação ambivalente do poeta em relação ao próprio ofício se fortalecem: se o 
mundo em que se encontra é refratário à poesia, mais o trabalho fundante com a palavra poética 
se faz necessário. Entre os dois termos, o poeta detecta a contínua necessidade de religação do 
homem com a dimensão do sagrado como experiência de totalidade, o que remete a uma visão 
épica do mundo; mas, nesse sentido, a consciência da pouca ou duvidosa eficácia da palavra 
poética resulta na oscilação entre afirmá-la e negá-la, a qual contrapõe à extensão do poema 
imagens apologéticas do silêncio, recorrentes principalmente no Canto VII, cujo título indica uma 
suposta “Audição de Orfeu”, expectativa concretizada apenas no sentido de que o canto que se 
ouve é um canto sobre a própria falência. 

Assim, para se compreender como o projeto poético de Invenção de Orfeu assimila suas 
próprias contradições, procederei à observação de três temas centrados na figura do poeta, 
relacionando-a com a matéria e forma que o poema assume.  
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1) Será necessário observar a apresentação do poeta-personagem como alguém designado 
para a o fazer poético, bem como as distinções que fazem dele um eleito e lhe autorizam a falar 
em nome de todos os seres. Tal destinação está associada, no poema, à mitologia cristã. Assim, o 
poeta se dá a conhecer como uma espécie de Cristo cuja missão é salvar seus iguais por meio do 
próprio sacrifício. Sua atitude de criação de uma imagem do mundo é semelhante à de Deus ao 
criar o mundo pela palavra. A palavra poética é, pois, buscada em seu sentido de encantamento 
original, quando o nome era capaz de criar o objeto por ele designado. 

2) Porém, dado que se reconhece como descendente de Adão, o poeta assume a condição 
de pecador e questiona sua capacidade de imitar a atitude divina. Assim é que a destinação para o 
fazer poético se converte em maldição, pois a impossibilidade de realizar seu trabalho o torna 
proscrito do convívio com seus semelhantes. Ele é alguém que “fala sem ser escutado” (Lima, 
1952, p. 18), comparado a bêbados, loucos e claunes. Aquilo que o distingue – capacidade 
criadora, poder visionário, sentidos aguçados – é também o que faz dele um indivíduo sem lugar 
num mundo que não reconhece a validade de tais atributos. 

3) Depois da investigação mais precisa dos dois termos que assinalam a tensão vivida pelo 
poeta-personagem, será possível observar mais de perto não como ela se resolve, mas sim como 
resulta em um poema cuja unidade “se mescla e se amealha, / e por vezes se devassa” (Lima, 
1952, p. 38). Qual seria, pois, a realização poética possível tendo em vista a busca de uma 
experiência de totalidade por meio da palavra poética e, ao mesmo tempo, sua interdição em 
tempos de recusa/impossibilidade de tal experiência? Em outros termos, será necessário pensar 
como tradição e modernidade dialogam na composição do poema. 
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Os limites dos comentários de um escritor sobre sua obra: o caso Osman Lins 
 

Aluna: Carolina Duarte Damasceno 
Orientadora: Maria Eugenia Boaventura 
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Curso: Doutorado em Teoria e História Literária 

 
Esta comunicação é parte de uma pesquisa que se propõe a estudar o especial tratamento 

dado à metalinguagem por Osman Lins. O aspecto a ser destacado é o papel atribuído ao leitor 
pelo escritor pernambucano, principalmente em A rainha dos cárceres da Grécia (1976). Nesse 
instigante livro, o protagonista - um professor de Ciências Naturais, cujo nome não é mencionado - 
se debruça sobre o romance homônimo de Julia Marquezim Enone, sua falecida amante, o qual 
narra os inglórios esforços da protagonista Maria de França para ser aposentada por invalidez. A 
partir desse texto nunca publicado - de que só conhecemos alguns trechos, sob a ótica do 
narrador - este descreve, em forma de diário, experiências de diversas ordens associadas ao ato 
de ler. 

 Osman procura, em toda sua obra e nesse livro em especial, apresentar a leitura como co-
autoria, justapondo, de certa forma, crítica e criação. Essa aproximação suscita alguns 
desdobramentos: ao leitor, colocado em lugar de destaque, deve, tanto quanto ao escritor, 
mergulhar no universo ficcional e estabelecer pontes entre a ficção, sua experiência e o dito 
mundo real. A comparação entre leitura e autoria não parece, pois, se restringir a um aspecto 
estético, mas sim acarretar um novo leque de responsabilidades para o leitor, que passa a ler o 
mundo de outra forma a partir da consciência trazida por suas leituras. Embora breve, o resumo 
deve ter sugerido o quanto, neste estudo, a noção de autoria está em questão. Coloca-se, assim, a 
pergunta sobre a qual esta exposição refletirá: quais são as repercussões de levar em conta, em 
uma análise, os comentários de um escritor sobre sua própria obra? 

Esse procedimento é bastante comum na fortuna crítica de Osman Lins, escritor 
especialmente atuante no cenário cultural brasileiro, que escreveu diversos ensaios e deu 
entrevistas sobre tudo o que envolve a prática literária, como a natureza da experiência ficcional, 
o mercado editorial, os livros didáticos, etc. Em seus ensaios, fica evidente o lugar de destaque 
dado ao leitor, que ele não considera como mero espectador, mas sim como partícipe do texto, 
cujo papel consiste em complementar o trabalho do escritor. Ademais, em Guerra sem 
testemunhas (1969, p.96), ao abordar a especificidade da criação artística e sua pluralidade de 
significados, ressalta os limites da apreensão do autor diante de seus próprios escritos. Isso se 
daria porque ele não cria um “projeto não passível de enriquecimento e ao abrigo de surpresas”, 
como a construção de um armário, que controla totalmente e pode “responder por todos os 
pregos e portas”. Em sua tese de doutorado, Osman reforça essa opinião, ao propor que uma 
interpretação dos livros de Lima Barreto desvencilhada de seus sistemas de pensamento seria 
especialmente interessante.  

Nas declarações sobre sua obra, é nítida a tentativa de manter essa postura. Ao ser 
indagado, por exemplo, sobre a escolha do título de A rainha dos cárceres da Grécia, responde de 
forma conscientemente evasiva: “A pergunta fica sem resposta. Ou melhor, está dentro do 
próprio livro” (LINS, 1979, p.238).  Uma entrevista dada a Esdras Nascimento (apud LINS, 1979) é 
particularmente pertinente aos propósitos desta discussão. Nela, acentua, mais uma vez, que o 
escritor não detém todas as respostas sobre sua obra. Em seguida, descarta que o fato de um 
autor discutir seus livros seja nocivo, quando este abre brecha para a dúvida e não dá a última 
palavra sobre seu trabalho. Não se poderia esperar maior sensatez e coerência de seu 
posicionamento. Entretanto, mesmo nesses casos, pode a leitura de um escritor não ser nada 
prescritiva, como se feita por um crítico ou leitor qualquer? Até que ponto é possível abrir mão do 
sentimento de autoridade ao refletir sobre seus próprios escritos? Um trecho da mesma 
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entrevista, no qual reflete sobre A rainha dos cárceres da Grécia, ajuda a delinear uma possível 
resposta a essas indagações:  

 
Mas eu receio muito que aconteça, com ela, o que tem acontecido com determinados 
aspectos de Nove, novena, que, dez anos após a publicação do livro – sobre o qual, 
entretanto, há algumas teses universitárias extremamente sérias e elaboradas –, não 
foram ainda devidamente apreendidos (LINS, 1979, p.253). 
 

Passa então a assinalar diversos aspectos de seus livros que, segundo ele, não teriam sido 
interpretados de forma satisfatória, insinuando que alguns críticos desvirtuam suas mensagens. 
Ao dar a entender que suas obras trazem mensagens específicas e desqualificar as leituras 
destoantes das suas, contradiz a posição defendida nos ensaios. A análise de Abel Barros Baptista 
(2003) ao prólogo de Machado de Assis a Memórias Póstumas de Brás Cubas ajuda a compreender 
essa contradição. 

Explorando o complexo jogo de autoria, característica central de seu pensamento, destaca 
uma sutil incoerência: apesar do anseio de declinar decisões sobre o livro e respeitar a idéia de 
Brás, para quem “a obra em si mesma é tudo’, Machado decide a respeito da presença do 
pessimismo, sobre a qual o autor suposto hesitava. Afinal, ele, autor do autor, tem essa 
autoridade. Abel frisa que, embora a decisão tenha sido proposta como sugestão de leitura, esta, 
investida da tradicional direito autoral, torna-se praticamente uma ordem.  

Segundo o crítico, a contradição se dá porque Machado de Assis, ser de carne e osso, apesar 
da tentativa de manter a máxima de que “a obra é tudo”, não consegue abrir mão de certo 
sentimento de posse em relação ao seu narrador. A partir de seu raciocínio, conclui-se que só 
autor suposto pode abrir mão dessa autoridade e preservar a liberdade do leitor diante da 
significação de sua obra, não a tolhendo com sugestões de interpretação, inevitavelmente 
prescritivas.  

Essas considerações elucidam porque Osman não consegue deixar de intervir na 
interpretação de sua obra. Essa interferência, a despeito de sua vontade, ocorre por não 
poder deixar de ser um autor empírico, com toda a repercussão que isso traz. Diante do 
exposto, optou-se, nesta pesquisa, por abdicar de todas suas manifestações críticas, 
consideradas capazes de restringir as interpretações da obra em questão.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BAPTISTA, Abel Barros Barbosa. A formação do nome: duas interrogações sobre Machado de Assis. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2003.  
LINS, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
__________.  Evangelho na taba: outros problemas inculturais brasileiros. São Paulo: Summus 
editorial, 1979. 
__________. Guerra sem testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social. São Paulo: 
Atica, 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 40 

 

317 
 

MESA 40 - LITERATURA E TEATRO 
Raul Pompéia e a ficção sexual da infância e da adolescência 
 

Aluno: Danilo de Oliveira Nascimento 
Orientador: Mário Luiz Frungillo 

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Curso: Literatura Brasileira 

 
Nesta comunicação apresentamos o resultado preliminar e parcial da pesquisa sobre o tema 

infância e adolescência na não-ficção e na ficção de Raul Pompéia (1863-1895). A comunicação, 
portanto, restringe-se à apresentação do terceiro capítulo da tese de doutoramento intitulada 
Representações da Infância e da Adolescência na República de Raul Pompéia, tese cujo objetivo 
geral é identificar a imagem de tais faixas etárias na obra do escritor, considerando aspectos de 
ordem estética, sexual, social e política, este relacionado especificamente ao momento de 
proclamação da República no Brasil. O capítulo, cujo título se indica acima, delimita como corpus 
de análise e interpretação os contos e as novelas de Raul Pompéia. 

Reconhecido como escritor de ficção a partir da publicação de O Ateneu, Raul Pompéia 
escreveu e publicou também as novelas Uma Tragédia no Amazonas, As Jóias da Coroa, Clarinha 
das Pedreiras, A Mão de Luís Gama, Microscópicos, série de contos curtos e Canções sem Metro, 
livro de prosa poética. Em todos esses textos se percebe a presença constante de personagens na 
infância ou na adolescência, vítimas de maus tratos no âmbito familiar; vítimas ou atores de 
crimes sociais e caracterizados a partir da relação com o narrador – voz masculina adulta – ou de 
personagens masculinos mais velhos, relação que acentua a erotização da infância e da 
adolescência, em específico da adolescente, no que tange a “desvios de comportamento” ou 
perversões sexuais.  

A juventude que escreve a história dos primeiros momentos da República nas páginas do 
Jornal do Comércio ou que exerce a crítica literária ou de arte nas páginas de A Gazeta de Notícias 
reescreve a infância e adolescência em sua prosa ficcional. Tal reescritura ainda observa a 
“influência do gosto burguês sobre a produção literária vigente” (AVERBUCK, 1984, p.03), leitor 
que se acostumou com as Cenas Pitorescas da Infância e da Adolescência, cujos relatos e 
registros de crimes de tais faixas etárias e contra elas somam-se, na prosa pompeiana, à narração 
ficcional do sexo das crianças e das adolescentes adequado à provocação de “uma espécie de 
erotismo discursivo generalizado” (FOUCAULT, 2009, p.39) presente desde o século XVII. Dentro 
deste contexto, a temática do erótico e da erotização da infância e da adolescência abandona o 
estatuto de “documento” – denúncia contra a exploração sexual infantil – e se configura como 
busca dos “territórios inconfessáveis e sombrios da experiência humana”, cuja leitura deve 
provocar “uma peculiar sensação de prazer em devassar tais territórios” em “espaço apropriado 
para o exercício do desejo e do desassossego” (BULHÕES, 2003, p. 11). 

De modo geral, os contos e as novelas que representam a infância e adolescência não se 
destinaram e nem se destinam a um publico infanto-juvenil, trata-se de uma literatura para 
adultos, cujo público leitor se assemelha a dos romances naturalistas escandalosos para 
“acanhados adolescentes e velhos moralistas” (BULHÕES, 2003, p.54) ou dos chamados “romances 
de sensação” ou “romances para homens”, estes produtos do mercado editorial e em voga 
durante as duas últimas décadas do século XIX e em que melodrama e erotismo têm sua dosagem 
(EL FAR, 2004, p.74; p.111). Não podem ser considerados contos eróticos no sentido de que o ato 
sexual é assunto “em todas as suas variações”, tampouco “documento psicopatólogico”, mas 
certamente, em alguns deles, como por exemplo, O Fruto da Formosura, conto publicado pela 
primeira vez em setembro de 1883 no Jornal do Comércio, podemos perceber a nítida 
caracterização do chamado “erotismo literário” no instante em que os narradores apresentam a 
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“carne desejável” juvenil em “em seu brilho ou em seu desabrochar” em seu “jogo deleitável” de 
saúde e de beleza (ALEXANDRIAN, 1994, p. 08). 

A aproximação com os “romances de sensação”, “romances para homens” e com os 
“romances naturalistas”, estes últimos considerados pelo crítico diletante Raul Pompéia como 
“quadros da sensualidade” ou “excitação de afrodisíaco” (POMPÉIA, 1983, p. 171, 10 vol.) talvez 
justifique o distanciamento, em sua prosa ficcional e de seus contemporâneos, do mito da 
inocência infantil gerado, na concepção adulta e popular, de que “a infância é desprovida de 
instinto sexual” (FREUD, s/d, p.15). No universo ficcional de Raul Pompéia e no exercício de leitura 
e crítica desse universo, a expressão da “sexualidade periférica” (FOUCAULT, 2009, p.46) da 
criança em “seus traços essenciais do impulso sexual” (FREUD, s/d, p. 61) ou da criança que entra 
na adolescência continua a operar o discurso quase silencioso da sua ilegitimidade, portanto, 
atacada desde o século XIX e “forçada a algumas concessões” (FOUCAULT, 2009, p. 10), uma delas 
a ficção, reinscrita no circuito da produção e do lucro. A narração dessas situações “sexuais” da 
infância e da adolescência traduz-se, assim como no âmbito dos discursos da psicanálise, da 
pediatria e da psicologia, como uma obsessão em torno dos “problemas físicos, morais e sexuais 
da infância” (ARIÉS, 2006, p. 194). 

É essa ficcionalização da “sexualidade ilegítima” de crianças e das adolescentes, suas 
perversões e perversidades que promove a atração dos leitores pelas crônicas folhetinizadas e 
pela ficção “cronicável”; que destaca o interesse dos narradores pelo assunto da narração: o corpo 
da criança e da adolescente escondido nas notas-de rordapé e por isso sob o “regime do prazer do 
texto” (BARTHES, 2006, p. 16), e também indica o interesse (e o prazer) pelo tema da adolescência 
previsto na narração da “jornada dantesca” de Sérgio criança para “definir sua individualidade 
sexual” (PAES, 1985, p.63) e reiterada no romance Agonia, cujos originais perdidos o 
caracterizaram como uma “réplica de O Ateneu, por abordar a adolescência feminina nas lutas 
com os instintos” (CAPAZ, 2001, p. 169). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 40 

 

319 
 

As Encenações de Martins Pena no Teatro de São Pedro de Alcântara: o repertório e os artistas 
(1838-1855).  

Aluna: Bruna Grasiela da Silva Rondinelli 
Orientadora: Profa. Dra. Orna Messer Levin 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Mestrado em Teoria e História Literária 

 
A pesquisa de Mestrado em desenvolvimento, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP), visa a contextualizar as encenações de Martins Pena (1815-
1848) no Teatro de São Pedro de Alcântara, entre as décadas de 1840 e 1850, uma época 
caracterizada pelas concepções distintas - a romântica e a realista - sobre o papel do teatro, a 
dramatização realizada pelos atores e a composição estética das peças. Para compreender a 
relação entre o autor, a mais importante casa de espetáculos da Corte e seus artistas, tendo em 
vista as concepções culturais, estéticas e teatrais do período, pretendemos reconstituir o 
repertório dos programas, considerando os gêneros encenados, os acompanhamentos musicais, 
as apresentações de dança e os artistas atuantes, objetivando verificar as condições das 
representações de suas peças nos espetáculos. Ademais, será avaliada a recepção da crítica e do 
público diante de suas obras exibidas e acompanhada as discussões acerca da arte dramática. O 
projeto de pesquisa também prevê o estudo da construção da comicidade em seus textos mais 
encenados no período, O Noviço, Os Irmãos das Almas e O Judas em Sábado de Aleluia, a partir da 
análise dos recursos farsescos, empregados pelo autor, provenientes da tradição cômica popular, 
principalmente dos entremezes portugueses, gênero encenado com frequência nos teatros da 
Corte na primeira metade do século XIX (LEVIN, 2005). 

Martins Pena aparece na historiografia literária brasileira como o precursor da comédia 
nacional de costumes, por ter iniciado "uma situação teatral nova, inexistente no palco da época" 
(ARÊAS, 1987, p. 264), visto que suas peças cômicas abordavam aspectos sociais, políticos e 
econômicos da sociedade imperial:  

 
O seu teatro revela um pendor quase jornalístico pelos fatos do dia, assinalando em chave 
cômica o que ia sucedendo de novo na atividade brasileira cotidiana, com destaque 
especial para a cidade do Rio de Janeiro. (PRADO, 1999, p. 57). 

 
 O autor compôs um total de vinte e oito títulos, sendo dezoito comédias em um ato e 

quatro em três atos, somadas a seis dramas históricos. Do conjunto de sua obra dramática, vinte 
peças estrearam e foram frequentemente encenadas no Teatro de São Pedro de Alcântara, entre 
1838 e 1847, em espetáculos dedicados ao benefício de atores da companhia dramática desse 
teatro. Isso demonstra a estreita relação que Martins Pena mantinha com essa casa de 
espetáculos e revela a boa aceitação de suas comédias pelo público, pois, em espetáculos 
beneficentes, os artistas procuravam encenar peças que eram apreciadas pelos espectadores, para 
assim atraí-los ao teatro e garantir uma boa receita com a venda dos bilhetes.  

A estreia de Martins Pena nos palcos foi com O Juiz de Paz da Roça, comédia que satiriza a 
justiça brasileira imperial e traça um painel da vida de uma família roceira. A peça foi encenada 
pela companhia dramática do ator João Caetano dos Santos, em 04 de outubro de 1838, em 
espetáculo dedicado ao benefício da atriz Estela Sezefreda. Entre 1845 e 1847, a maior parte de 
sua obra dramática estreou, incluindo O Noviço, comédia de grande destaque no período, Vitiza 
ou O Nero de Espanha e A Mulher Feia, os únicos dramas encenados. Embora tenha escrito peças 
sérias, suas comédias, composições populares influenciadas pelos entremezes portugueses e 
repletas de recursos farsescos (FARIA, 2001), foram as responsáveis pela sua consagração no 
teatro.  
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Devido à crescente exibição das peças de Martins Pena nos palcos, principalmente após a 
segunda metade do decênio de 1840, o editor e livreiro Paula Brito tentou organizar, em 1846, 
uma edição coletiva, intitulada Theatro Brasileiro, que objetivava abarcar doze comédias do autor, 
impressas em série. Dentre os títulos publicados e divulgados em anúncios de comercialização de 
livros no periódico Diário do Rio de Janeiro, estavam A Família e a Festa da Roça, O Diletante e 
Quem Casa, Quer Casa.  

A hipótese de pesquisa pressupõe que Martins Pena foi o comediógrafo brasileiro mais 
encenado no Teatro de São Pedro de Alcântara, já que estreara suas peças neste teatro e 
mantivera contato próximo com sua companhia de atores. Ademais, nota-se, como característica 
principal do programa deste teatro, uma forte tendência de inclusão de farsas populares no 
encerramento dos espetáculos. Neste caso, as comédias do autor eram uma opção acessível à esta 
empresa teatral que, provavelmente, mantinha os manuscritos das peças. 

Sendo este um trabalho de crítica literária, aliado à vertente histórico-cultural, a 
metodologia de pesquisa contempla a investigação na imprensa oitocentista, na fortuna crítica de 
Martins Pena e na historiografia literária e teatral. O levantamento de dados inéditos vem sendo 
realizado em fontes primárias, pela consulta de periódicos cariocas publicados nas décadas de 
1840 e 1850. Estes mantinham uma relação estreita com os teatros, pois como as casas de 
espetáculos eram as principais fontes de entretenimento do período e o jornal se apresentava 
como o instrumento mais eficiente de divulgação e comunicação de notícias, quaisquer assuntos 
que envolvessem os espetáculos teatrais, o público e a crítica de intelectuais faziam-se presentes 
nas páginas dos periódicos, em forma de anúncios, cartas de espectadores, comunicados de atores 
e artigos de opinião. Além do Diário do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio, periódicos diários de 
grande circulação na Corte, também são consultados jornais literários e teatrais, tais como, O 
Clarim dos Theatros (1851), Jornal das Senhoras (1852-1855), Álbum Semanal (1851-1853), A 
Abelha (1856) e Actualidade (1858-1859). 

A proposta de pesquisa da obra dramática de Martins Pena, considerando-se o contexto 
histórico-cultural em que esta foi produzida e recebida pelos espectadores e leitores 
contemporâneos, em encenações nos palcos e em edições de brochura comercializadas em 
livrarias, contribui com o desvelamento de uma fase da arte teatral na Corte brasileira. 

O que pretendemos apresentar no XVI SETA, além das propostas do projeto de pesquisa, é 
uma primeira análise das encenações de Martins Pena no Teatro de São Pedro de Alcântara, entre 
os anos de 1838 e 1855, destacando o repertório dos programas e os artistas atuantes nos 
espetáculos. 
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Fotografias (re)veladas: o “Álbum de Família” em cena e encena o trágico do teatro rodriguiano 
 

Aluna: Fernanda Maia Lyrio 
Orientador: Professor Doutor: Deneval Siqueira de Azevedo Filho 

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Curso: Mestrado em Estudos Literários 

 
A proposta apresentada visa a observar os aspectos do trágico na peça Álbum de Família 

(1945) à luz de estudiosos da dramaturgia de Nelson Rodrigues, como Eudinyr Fraga e Sábato 
Magaldi, e de críticos e ensaístas acerca da tragédia moderna, a citar Raymond Williams. Serão 
utilizados para essa análise aparatos críticos e teóricos das noções de tragicidade e de 
contextualização da obra no cenário nacional, apontando-se as apropriações que o dramaturgo 
brasileiro fez do gênero, principalmente no que concerne às inovações que ele propôs para que a 
noção de “trágico” ganhasse contornos mais singulares em sua obra.  

Por tratar-se de uma peça mítica (MAGALDI, 1981, p. 14), que não assume necessariamente 
um compromisso com a realidade, Álbum de Família dessacraliza os impulsos do inconsciente 
humano, horrorizando a todos, leitores e espectadores, com temáticas polêmicas, como relações 
incestuosas; crimes; suicídios e lesbianismo. Notam-se claramente as personagens “desnudas”, 
abolindo a culpa – enrustida de censura – e mostrando-se avessas às normatividades e aos 
padrões, quase em seus estados primitivos. 

O “mal-estar” causado por Álbum de Família poderia servir-nos de base para inúmeras 
considerações teóricas; entretanto, o gênero teatral escolhido pelo próprio dramaturgo para 
caracterizar a peça – uma tragédia – parece ser um foco frutífero para discussões e apontamentos 
que se norteiem em torno da apropriação dos elementos desse gênero por parte do teatrólogo. 

Os empréstimos feitos pelo dramaturgo dos recursos da tragédia clássica (uso do coro e das 
máscaras, por exemplo) aliados ao uso de elementos do moderno – decorrentes da utilização de 
uma linguagem coloquial e provocativa que perpassa a obra; como também, advindos do uso do 
flash-back cênico, por exemplo – garantem à peça um caráter trágico-moderno, refletindo o que 
distingue e caracteriza o teatro rodriguiano no panorama da literatura do teatro nacional: 

Em Álbum de Família, (...), há a presença do speaker, que, como indica a rubrica, é “uma 
espécie de Opinião Pública” – ou seja, um coro. No entanto, ao contrário do que acontece na 
tragédia grega, em que o coro é a voz da razão e que exprime sempre o “bom tom” que o herói 
deve seguir, aqui, o speaker sempre apresenta uma versão contorcida dos fatos e não o que 
realmente ocorre com a família (...). Nelson se apropria de um recurso da tragédia clássica às 
avessas, corrompendo seu uso normativo e, por meio disso, construindo a peça e ampliando o 
sentido trágico da história.  (MEDEIROS, 2007, p. 222-223) 

Ao contrário do que as dramaturgias do boulevard e do melodrama (gêneros teatrais 
predominantes contemporâneos ao surgimento da obra dramática rodrigriana) representavam em 
termos de concepção filosófica, a tragédia representa, em suas origens, uma ação humana funesta 
muitas vezes terminada em morte. Porém, em Álbum de Família não é só a morte que confere a 
tragicidade à peça – essa noção no texto perpassa todas e quaisquer considerações rígidas e/ou 
fechadas. O autor inova e no cerne dessa tragédia “renovada” que o “herói” se descobre trágico: 

Na tragédia moderna o herói descobre em si mesmo o motivo da terrível situação em que se 
encontra e da desgraça iminente e inevitável que o cerca. O conflito interno e a questão da culpa 
são, portanto, elementos fundamentais para essa fatalidade, que é centrada no indivíduo. 
(SOUTO, 2001, p. 56) 

Raymond Williams, em Tragédia Moderna (2002), aponta as polêmicas relativas ao uso do 
adjetivo “trágico” por parte do senso comum, que costuma utilizar o vocábulo como sinônimo de 
“catástrofe”, “desgraça”, “infortúnio”; e também por parte da academia, que, por sua vez, garante 
ao termo o emprego voltado para um tipo específico de arte dramática. 
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Ao fazer um estudo da “tradição trágica” para explicar a tragédia moderna, Williams chega a 
um ponto cuja tônica coloca-nos diante da viga mestra que sustenta suas ideias: (...) as principais 
organizações que no século XX se apresentaram para o combate ao capitalismo na direção do 
socialismo passaram a fazer parte do complexo de forças de sustentação da sociedade capitalista. 
Esse é um dos principais aspectos da tragédia de nosso tempo. (WILLIAMS, 2002, p. 12) 

Assim, ao vincular a tragédia ao dia-a-dia, Williams acaba por fornecer dados que apontam o 
quão a sociedade moderna está desconexa – em termos sociais, políticos, culturais, geográficos. O 
estudioso expõe, ainda, que a sociedade capitalista produz metodicamente a desigualdade, a 
humilhação, a violência, a injustiça.  

Em Álbum de Família, a tragédia de fato “consome” o cotidiano – algo, aliás, típico da 
dramaturgia de Nelson e que ocorre nos moldes do que Williams depreende como “tragédia 
moderna” – ou seja, o homem entra em conflito com o mundo e esse é o ponto nevrálgico da ação 
trágica na modernidade, assim como da ação trágica rodriguiana: 

As personagens de Álbum de família não internalizaram os mecanismos de censura moral 
adquiridos pelos homens com o advento da civilização, agindo através de seus impulsos mais 
primitivos. Em razão de não obedecerem a essas regras que foram criadas para amenizar os 
conflitos entre as pessoas, acabam por destruir tudo o que se encontra à sua volta, inclusive a si 
mesmas. (SOUTO, 2001, p. 72-73) 

As personagens de Álbum de Família apresentam de forma peculiar os dramas individuais 
característicos das personagens expressionistas e trágicas (FRAGA, 1998, p. 80): cada componente 
desse universo familiar “fechado” e “asfixiante” contrasta com uma imagem preestabelecida pela 
sociedade (imagens apoiadas pelos retratos descritos no texto) – resultado do conflito 
inconciliável entre instinto e repressão, entre o id e o superego. 

Nelson mostra, assim, que “(...) pode não haver situação social mais incômoda do que a vida 
em família, que, no caso em questão, privou cada um dos membros de uma parte sua que seria 
fundamental na realização de seus projetos de felicidade.” (SOUTO, 2001, p. 90), e suas 
personagens encenam um comportamento que reflete a vida do homem urbano – figura central 
da tragédia moderna, realizando uma “exposição eloqüente do modo de vida do cidadão moderno, 
urbano.” (LOPES, 1993, p. 32) 

Apropriando-se das noções de trágico, a proposta descrita pretende corroborar para o 
entendimento da vasta gama de recursos utilizados por um dos mais representativos dramaturgos 
brasileiros de todos os tempos, Nelson Rodrigues. 
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Os Autores Latinos e a Herança Medieval na Era Tudor 
 

Aluno: Régis Augustus Bars Closel 
Orientador: Suzi Frankl Sperber 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Mestrado em Teoria E História Literária 

 
A pesquisa da dissertação de Mestrado em andamento tem por objetivo determinar na obra 

Richard III, de William Shakespeare (1564-1616), a influência da tragédia Troades, do filósofo e 
tragediógrafo latino Lucius Annaeus Sêneca (6 a.C.-65 d.C). Almeja-se um resultado específico 
entre estas obras, que proporcione uma visão minuciosa tanto da aceitação como da negação de 
uma relação entre as semelhanças e os afastamentos de seus personagens, deixando em segundo 
plano a interação entre os dramaturgos. Justifica-se a importância deste trabalho pelas opiniões 
divergentes encontradas até então, aliadas à própria evolução dos estudos comparados 
shakespeareanos. Desta forma, tem permanecido inalterada até os dias atuais uma conclusão do 
século XIX a respeito da influência indiscutível de Sêneca sobre Shakespeare, ocasionando, de 
certa forma, a desvalorização das formas teatrais anteriores, bem como o drama dos 
contemporâneos do bardo. Espera-se um resultado especializado no diálogo entre as duas peças e 
que contribua para as investigações sobre Sêneca nos estudos comparados do gênero trágico. 

O início do debate sobre a influência entre o dramaturgo latino e o elisabetano data do fim 
do século XIX. Existem argumentos fortes tanto para a aceitação como para a negação da presença 
de Sêneca, sendo a posição favorável costumeiramente aceita pela crítica por se apresentar em 
volume muito maior e já bem consolidada. A partir dos paralelos encontrados e elencados 
primeiramente por John Cunliffe, em 1893 com The Influence of Seneca on Elizabethan Tragedy, é 
proposto que a influência de Sêneca não passaria despercebida por nenhum historiador 
competente da literatura inglesa. No entanto, poucos anos depois, em 1912, este mesmo autor 
recomendaria cautela e moderação ao se tratar dessa questão para não elevar demasiadamente 
as conclusões com base em sua obra e, consequentemente, deixar a tradição medieval inglesa - 
imediatamente anterior - de lado ao se pensar o drama da segunda metade do século XVI. Embora 
as obras que seguiram, com exceção de algumas considerações pontuais e das obras de Howard 
Baker (1939) e G. K. Hunter (1967 e 1974), compõem, ainda hoje, uma formulação aceita. Em 
alguns outros autores observa-se que a metodologia é levemente alterada, mas o resultado 
continua o mesmo. 

Um aspecto que tem se destacado ao longo da pesquisa gira em torno de formas e 
elementos de tradições não necessariamente dramáticas trazidas tanto do passado literário inglês, 
bem como de outros autores latinos além de Sêneca, como Ovídio e Virgílio, sem deixar de lado 
tendências continentais. Uma dupla de peças tradicionalmente relacionadas é Titus Andronicus 
(1593-4), de Shakespeare e Thyestes, de Sêneca, cujos desfechos tenebrosos são dados em uma 
relação de dependência. Contudo, como é possível que tal meio arbitrário de se estipular débitos 
seja usado quando o próprio livro de Ovídio, As Metamorfoses, é levado a palco como o recurso de 
expressão de uma história semelhante àquela que aconteceu com Lavínia? Outro caso, ainda com 
o mesmo par, é a comparação de um casal em uma floresta como cenário de determinada cena 
senequiana, quando, neste caso, os próprios personagens, novamente, comparam e dão as 
indicações textuais com a Eneida, de Virgílio, referenciando ao casal formado pela rainha Dido de 
Cartago e Enéias.  

Uma outra consideração, mais voltada ao estilo e formato das obras, diz respeito à possível 
herança do verso branco como o veículo das grandes tragédias do final do período Tudor. No 
entanto dois pontos precisam ser considerados para se pensar sobre esse assunto: as traduções de 
Sêneca para o inglês feitas na década de 60 utilizaram diversos tipos de verso, exceto o verso 
branco e, ao mesmo tempo em que as obras eram traduzidas, o verso branco passou a ser 
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utilizado com mais frequência e características singulares, como o balanceamento, sendo uma das 
primeiras obras a recorrer a esse novo estilo uma tradução da Eneida, feita pelo Conde de Surrey 
em torno de 1540. Outra obra relevante quanto ao verso branco é Gorboduc (1561-2), de Thomas 
Norton e Thomas Sackville, considerada a primeira tragédia inglesa, cujo estilo do blank verse 
segue o mesmo padrão da tradução de Surrey, modelo que será muito utilizado nas primeiras 
peças de Marlowe e Shakespeare. Outro aspecto que diz respeito ao desenvolvimento do drama 
inglês, refere-se à preocupação com questões sobre o bem-comum e sua relação com o interesse 
próprio, em especial nas peças chamadas de revenge plays, como Hamlet (1602) e Titus 
Andronicus (1593-4), entre as quais, paralelamente, se distinguem as tyrant plays, como Richard III 
(1590-1) e Macbeth (1606).  Ambos os tipos de peça englobam as quatro peças que geralmente 
são elencadas, de acordo com o crítico, entre as "mais senequianas" obras de Shakespeare, unidas 
pelo fio da vingança e tirania. 

Talvez um dos itens mais ricos da investigação aponte, aliado ao que fora mencionado, para 
uma espécie de fusão entre dois gêneros distintos em seu formato, mas com algumas 
semelhanças em seu conteúdo, isto é, a mistura entre a tradição trágica e a 'de casibus', com 
origem em Giovanni Boccaccio, passagens pela França e posteriormente desenvolvido como 
espelho de príncipe em Fall of the Princes (1431-9), por Lydgate e, já no período Tudor, como uma 
abrangente discussão política em The Mirror for Magistrates (1554), de William Baldwin. Esta 
última possui elementos como o fantasma que narra sua história-viagem de sua vida e morte, 
recurso visto em The Spanish Tragedy (1582), de Thomas Kyd, além de contar a história de vários 
personagens históricos importantes que ganhariam suas peças ou se tornariam personagens 
dramáticos ao final do século. Ainda assim, alguns elementos, como a presença das traduções ao 
longo de 1559 a 1581, o recurso da esticomítia, a retórica, as encenações em Cambridge e as 
peças encenadas nos Inns da Corte não fazem esse tipo de diálogo com as tradições anteriores ou 
contemporâneas, permanecendo como traços possivelmente herdados de Sêneca. Muitas 
tendências e traços no período apontam para uma heterogeneidade cultural muito ampla da qual 
a herança de uma tradição trágica latina vem se mostrando como apenas uma de suas faces. 
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MESA 41 – LITERATURA BRASILEIRA  
A dimensão paródica da obra de Oswald de Andrade: motivações, alcances e efeitos 

 
Aluno: Eduardo Borges Ciabotti.  

Orientadora: Telê Ancona Lopes.  
Instituição: USP 

Curso: Mestrado – Literatura Brasileira 
 

Desde que se iniciaram os movimentos renovadores da arte ocidental na segunda metade 
do século XIX e, especialmente com os movimentos mais radicais do século XX, tais como o 
Futurismo (1909) e o Dadaísmo (1916), “tem-se observado que a paródia é um efeito sintomático 
de algo que ocorre com a arte de nosso tempo. Ou seja: a freqüência com que aparecem textos 
parodísticos testemunha que a arte contemporânea se compraz num exercício de linguagem onde 
a linguagem se dobra sobre si mesma num jogo de espelhos.”, (SANT’ANNA, 1995: 7). Nesta 
paródia “moderna”, assinale-se, entretanto, “observa-se uma grande dilatação semântica. Da 
antiga restrição de imitação deformada, cômica, de uma obra literária conhecida, a paródia passa 
a envolver o plágio de qualquer texto. De exercício pobre, derivativo, crítica banal, transforma-se 
em mecanismo influente na dinâmica da criação. (...) Redescobre-se o valor da paródia como 
motor da evolução literária, recriando e organizando a matéria nova. A Vanguarda alarga, com 
suas experimentações, o campo para novas e diferentes utilizações da paródia. O comportamento 
da arte moderna, como mimesis de si mesma, relaciona-se diretamente com as características da 
paródia: imitação de um trabalho artístico. Transforma-se a paródia em modo eficaz de expressão, 
típico de uma civilização em estado de transição.” (BOAVENTURA, 1985: 23) Assim, no século XX, a 
paródia acaba por se converter em “(...) um dos modos maiores da construção formal e temática 
de textos. E, para além disto, tem uma função hermenêutica com implicações simultaneamente 
culturais e ideológicas.” (HUTCHEON, 1985: 13) No Brasil, quando, em 1922, na Semana da Arte 
Moderna realizada em São Paulo, propôs-se um novo conceito artístico que, simultaneamente, 
atualizasse o país em relação às vanguardas européias e estivesse mais voltado para a realidade 
nacional, a poética do movimento modernista privilegiou a utilização da paródia como tentativa 
de repensar a história e a literatura do Brasil. Logo, entre os preceitos da nova estética, incluía-se 
o emprego da paródia com o propósito cáustico e crítico. E, em se tratando dela e do Modernismo 
brasileiro, impossível não associá-la quase que imediatamente a Oswald de Andrade. Nesse 
sentido:  “Oswald de Andrade é o exemplo do autor quase que exclusivamente parodístico.” 
(SANT’ANNA, 2004: 103). “(...) uma das grandes diferenças entre os dois (Girondo e Oswald) é que 
o último é um poeta eminentemente paródico.” (SCHWARTZ, 1983: 201). “Um dos principais 
recursos, em Miramar, é a paródia (...).” (CAMPOS, H., in ANDRADE, 1967: 16). Segundo Bosi, “é a 
partir de Oswald que se deve analisar criticamente o legado do Modernismo paulista, pois foi ele 
quem assimilou com conaturalidade os traços conflitantes de uma inteligência burguesa em crise 
nos anos que precederam e seguiram de perto os abalos de 1920/30 (2006: 356-357). Polêmico, 
irônico, militante político, além de um dos idealizadores dos principais manifestos modernistas, 
Oswald de Andrade foi o artista do período que melhor instrumentalizou a paródia no intuito de 
repensar a história e a literatura do Brasil. Ele utilizou a literatura como veículo de crítica social em 
que a ironia engendrada pela paródia configurou-se no traço estilístico dominante com o qual ele, 
além de recuperar poético-parodicamente a história brasileira, buscou, também, desmantelar as 
bases sustentadoras e os códigos de conduta do sistema liberal-burguês. Seu projeto editorial 
priorizou e incorporou parodisticamente os discursos literário, histórico e institucional, 
conspurcando-os através de uma aguda e conscienciosa reelaboração lingüístico-literária. A 
paródia, em Oswald de Andrade, acabou por comungar com o propósito catequético, intencional e 
deliberado do próprio autor e do Modernismo. Assim,  a obra de Oswald de Andrade analisada sob 
a sua óptica parodística faz jus à “revolução estética que o movimento modernista trouxe à nossa 
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cultura” (BOSI, 2006, p. 345) e  pondera acerca de algumas das “inovações radicais” no código 
literário brasileiro da primeira metade do século XX. Por isso, pretende-se analisar os fatores 
(sociais, políticos, culturais etc) que culminaram na autorreflexividade da arte contemporânea, 
ponderar acerca do interesse da crítica contemporânea por questões de apropriação e influência 
textual; examinar o processo integrado de modelação estrutural, de revisão, inversão e 
“transcontextualização” de obras de arte anteriores; analisar as implicações teóricas da prática 
parodística contemporânea e o conceito “moderno” de paródia. A partir da obra de Oswald de 
Andrade, quer-se analisar a correlação e enquadramento globais de todos os aspectos da 
construção paródica e do seu entorno, tais como as fontes utilizadas, a explanação estilística e o 
cotejamento dos temas,  sistematizar os textos, códigos e discursos tomados como referentes e as 
eventuais relações que, porventura, mantiverem entre si. A metodologia que se pretende utilizar 
alude ao título dado à presente proposta de trabalho – A dimensão paródica na obra de Oswald de 
Andrade: motivações, alcances e efeitos – e é expressa mais detalhadamente nos termos que 
seguem. a) Motivações: Inicialmente, pretende-se estabelecer um breve painel acerca das 
“aventuras que se inserem na complexa história das invenções formais da literatura européia a 
partir de Mallarmé, Rimbaud e Laforgue (...)” (BOSI, 2006, p. 346), considerando-se, inclusive, as 
conjunturas políticas, sociais e históricas sob as quais se deram os movimentos renovadores da 
arte ocidental na segunda metade do século XIX, os movimentos mais radicais do início do século 
XX e os fatores de inserção do Modernismo brasileiro e de Oswald de Andrade na tendência 
vanguardista. b) Alcances: O enquadramento da paródia considerada como efeito metalingüístico 
da arte contemporânea, sua abrangência enquanto “uma das formas mais importantes da 
moderna autorreflexividade” (HUTCHEON, 1985, 13). c) Efeitos: posicionar-se-á a obra de Oswald 
de Andrade através de um exame da relação paródia e carnavalização (a paródia utilizada para o 
deslocamento de significados) e  uma apreciação da relação paródia e “antropofagia”. Para, em 
seguida, em uma perspectiva tanto formal quanto pragmática, proceder-se à análise dos 
resultados estilísticos, exegéticos e ideológicos mais significativos decorrentes da utilização da 
paródia pelo autor paulistano. Dentre a vasta produção artística de Oswald de Andrade, pretende-
se privilegiar: Memórias Sentimentais de João Miramar; Serafim Ponte Grande; Primeiro caderno 
do aluno de poesia Oswald de Andrade; Pau Brasil. 
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Acerca do memorialismo drummondiano em Boitempo: uma reavaliação crítica 
 

Aluno:Júlio de Souza Valle Neto.  
Orientador: Antonio Arnoni Prado.  

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Letras 

 
Este trabalho pretende reavaliar criticamente a série memorialística de Carlos Drummond de 

Andrade, agrupada sob o título geral de Boitempo. Para isto, reavaliará algumas das hipóteses 
interpretativas de Silviano Santiago e José Guilherme Merquior, assim como a tese de uma 
revisita, por meio da obra em questão, ao primeiro momento modernista. Por fim, indagará 
também acerca dos possíveis alcances da expressão “tardio” para caracterizá-la histórica e 
literariamente, valendo-se para isto das recentes considerações de Edward Said. 

Boitempo apresenta, de pronto, uma característica marcante: ao contrário do esperado 
(pelo menos numa acepção mais convencional de memorialismo), Boitempo esmera-se em 
salientar, desde o poema de abertura (“Intimação”), a sua adesão ao presente: “- Você deve calar 
urgentemente/ As lembranças bobocas de menino./ Impossível. Eu conto o meu presente,/ Com 
volúpia voltei a ser menino”, dizem os versos do poemeto (ANDRADE, 1989, p. 10). Este ponto de 
vista goza de grande prestígio no livro, a ponto de alçar-se a uma espécie de poética 
memorialística drummondiana: ele inspira, portanto, os poemas seguintes. A consequência desta 
profissão de fé, no limite, é esvaziar o passado. Tendo voltado “a ser menino”, não haverá como 
encarar a infância, por exemplo, como realidade longínqua e fraturada pela memória: aqui, ela se 
erige em estranha contingência dadivosa. Ou, como diz o poeta, em “intimação”. 

Uma tal perspectiva produz, ainda, outras peculiaridades em relação ao gênero. O 
saudosismo, fenômeno comum neste ambiente, se não chega a sumir-se de todo, pelo menos 
reconfigura-se radicalmente. Não está ausente do conjunto, de fato, uma sensível nota afetiva, 
facilmente apreensível do olhar dedicado à infância. Por outro lado, pretendendo uma tal poética 
varrer do mapa qualquer impressão de passado, varre-se também, nesta esteira, o próprio 
distanciamento temporal (sem o qual falar-se em “saudade” resulta, no limite, em uma 
impropriedade). 

Por esta via, pode-se ainda discutir a pertinência, neste caso específico, do adjetivo 
“proustiano”, muito comumente evocado a propósito do gênero. José Guilherme Merquior, 
apesar de não referi-lo explicitamente, percebe o eu-lírico de Boitempo degustando “madeleines 
itabiranas” (MERQUIOR, 1997, p. 66), numa óbvia remissão ao escritor francês. Entretanto, se o 
traço distintivo do memorialismo drummondiano vem a ser, justamente, abolir o distanciamento 
temporal, como se poderá submetê-lo a tal égide, cujo pressuposto consiste, precisamente, nos 
efeitos de tal distanciamento? 

O importante ensaio de Merquior comportaria ainda outra ressalva – menos frontal ou 
decisiva, mas também pertinente. Para o crítico, o Drummond de Boitempo repousaria num “sábio 
sossego rememorativo”, donde uma momentânea pausa, no panorama de sua obra poética, em 
sua vertente “inquietante” - para remeter à expressão-chave usada por Antonio Candido no 
exame de sua poesia. Do ângulo deste trabalho, talvez se pudesse identificar na série 
memorialística não um hiato, mas uma reconfiguração desta tendência. Ainda pulsa, nestes 
poemas, uma mesma inquietação – mas redimensionada, como seria de se esperar de uma tal 
poética, para uma escala infantil. Isto explica o seu aspecto cômico ou desimportante para o leitor 
adulto, embora fiel às “inquietudes” da criança. 

Com isto, matiza-se também a divisão da poesia de Drummond, proposta por Silviano 
Santiago, em dois ciclos distintos. Um deles, “robinsoniano”, apresentaria, dentre outros 
atributos, um maior faro crítico e um vínculo forte com o presente; o outro, justamente batizado 
de “Boitempo”, ostentaria um arrefecimento do olhar problematizador e uma inclinação para o 
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passado (SANTIAGO, 2006, pp. 38-42). Não se trata de recusar a distinção, no geral bastante 
razoável, mas sim, como se adiantou, de matizá-la. Afinal, também em Boitempo, a exemplo do 
chamado ciclo “robinsoniano”, pode-se identificar, não obstante o terreno memorialístico, uma 
forte atração pelo presente e uma dada forma de inquietude. Ambas permanecem atuantes, 
embora reconfiguradas. 

É também por este atalho que se pode propor, inicialmente, uma relação específica de 
Boitempo com o modernismo em seus anos heroicos. Para Italo Moriconi, o poeta, com o ciclo, 
“buscava religar-se a certos aspectos de seu primeiro momento modernista”, “que tivera no olhar 
infantil um dos pilares da revolução poética” (MORICONI, 2001, p. 7). Ampliando-se a afirmação, 
não seria abusivo vincular esta dicção memorialística à poesia de Oswald de Andrade, 
especialmente em Pau-Brasil e no Primeiro Caderno Do Aluno de Poesia de Oswald de Andrade. 
Em ambos, esta mesma atração pelo tempo presente, filtrada pelo olhar da criança, ajuda a 
conformar a matéria da poesia.  

A conclusão acirra a especificidade da obra no conjunto dos livros de Drummond. Afinal, 
como é sabido, o autor mineiro vinculava-se, prioritariamente, à herança literária de Mário de 
Andrade, com quem trocara uma larga correspondência por duas décadas. Quanto a Oswald, 
chegara a cultivar uma pequena rusga ao recusar-se, em 1928, a participar da “segunda dentição” 
da Revista de Antropofagia – tomando partido, pois, de Mário, quando do rompimento entre os 
arautos do movimento paulista. A obra, nos longínquos anos 70, ensaia uma espécie de discreta 
reinserção num âmbito muito tipicamente oswaldiano. 

Este caráter “tardio” pode descortinar outra dimensão de Boitempo. Com efeito, o ciclo tem 
sido estudado como erupção tardia do velho modernismo, ao lado, por exemplo, dos testemunhos 
memorialísticos de Pedro Nava e Murilo Mendes, todos saídos à mesma época. A expressão, tal 
como utilizada, localiza apenas o surgimento das obras no ocaso modernista. Entretanto, sob a 
definição mais específica de “estilo tardio”, proposta recentemente por Edward Said, a alcunha 
talvez não mais proceda. Se, como pretende o crítico palestino, tal estilo pauta-se, dentre outros 
aspectos, por uma sensação-limite de decadência, muitas vezes assombrada pela morte (cuja 
presença, em tais obras, dá-se por “refração”, como propõe Adorno), então Boitempo não pode, 
definitivamente, responder por tal atributo. Aqui, ao contrário, respira-se uma ilusória subversão 
dos efeitos biológicos e culturais da passagem do tempo. Sob esse ângulo, a série memorialística 
será tardia apenas naquela acepção mais genérica. Farewell, livro póstumo do poeta, talvez 
pudesse responder afirmativamente às duas acepções. Para isto, aliás, converge o próprio título, 
cujo teor de despedida bem resume o influxo decisivo da morte sobre tais textos. 
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Oswald(ing): a antropofagia enquanto identidade cultural 
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Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Curso: Programa de Pós Graduação em Letras 

 
A capacidade da tradução de recriar o mundo é, ao mesmo tempo, possibilidade de origem e 

destruição. Na teoria benjaminiana, é conseqüência do incidente babélico e a única forma de 
superação do mesmo. Desse modo, percebemos que a tarefa-renúncia da tradução pode ser vista 
como impedimento e imposição. A imposição refere-se ao resultado da ira de Deus no episódio de 
Babel que estabelece a tradução em conseqüência da ousadia do pecado original. O resultado 
dessa ousadia é a retirada da possibilidade humana de comunicação. O ser humano, entretanto, 
continua a efetuar a apresentação de significados em sua(s) língua(s), enquanto tradutor dia-a-dia. 
Esse teórico demonstra que ao exercer a função que Deus supostamente nos retirou, a de 
significação das coisas, podemos perceber que o homem inscreve a tradução no espaço entre o 
sagrado e o profano.  

Walter Benjamin, em A tarefa renúncia do tradutor (2001) causa então um deslocamento da 
perspectiva na reflexão sobre tradução ao problematizar as fronteiras oposicionais impostas entre 
termos tais como sagrado/profano, fidelidade/liberdade, original/tradução, etc. Assim, 
percebemos, no método benjaminiano, a apresentação e preservação de elementos díspares em 
toda sua irredutível heterogeneidade. Ele provoca uma desestabilização em sistemas totalizantes, 
de modo que podemos perceber na tradução uma prática para representar as diferenças. A 
representação da diferença apresenta-se sob a luz da tradução como produção de reflexões tanto 
em sua dimensão do traduzível quanto do intraduzível.  

A traduzibilidade inclui a aceitação da diferença, é a visão da língua como um meio, uma 
possibilidade. A partir de um olhar sobre a tradução como um lugar intersticial onde ocorrem 
transformações contínuas de linguagem, compreendemos que ela serve também como 
adaptações para representação das culturas. Na faculdade criadora da língua, ocorre a 
interpenetração entre significado e o modo de significar, tornando o significado um composto 
híbrido. Nessa operação, a linguagem constitui um meio de recriação simbólica do mundo, já que 
a traduzibilidade visa à dimensão de mútua compreensibilidade potencial entre as línguas. A 
percepção da intraduzibilidade, por sua vez, resultaria em uma forma de produzir conhecimento. 
Ela deriva da dificuldade encontrada ao tentarmos nomear o outro, capturá-lo em essências 
totalizantes. 

Ao estudarmos a tradução, exercitamos nossa capacidade de representar a nós mesmos e 
aos outros, promovendo diálogos entre diferentes. Dessa maneira, quando analisamos os aspectos 
sócio-culturais das práticas de tradução, percebemos a importância de continuarmos a refletir 
sobre como, para quem, de que modo e com que finalidade são feitas. Haroldo de Campos 
contribui para essa discussão ao afirmar que a atividade tradutória é indispensável em nossas 
leituras: “por isso mesmo a tradução é crítica. A tradução é uma maneira mais atenta de ler” 
(CAMPOS, 1976 p. 31) Em acréscimo a isso, Susana Lages diz que a tradução funciona como um 
olhar arguto sobre os textos e “pode assumir seu posto como questão relevante, e mesmo 
fundadora, na história da cultura e das idéias.” (LAGES, 2002, p. 92). 

Os pensamentos de Campos e Lages ensejam uma elucubração acerca da complexa tarefa 
tradutória, sobre a qual nos diz Antoine Berman: “A tradução é uma experiência que se pode abrir 
e se (re) encontrar na reflexão.” (BERMAN, 2007, p. 17 e 18). Esse tratamento privilegiado 
dispensado às questões de língua, cultura e tradição, que perpassam a tarefa tradutória, pode ser 
também percebido na produção literária. Essa peculiaridade torna-se importante quando levamos 
em conta que a literatura é um elemento de diferenciação na produção de conhecimento. 
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Tal como evidencia Berman a respeito da tradução, a literatura também constitui instrumento de 
expressão e reflexão de uma língua e de uma sociedade. Relaciona-se com a representação e interpretação 
dos grupos sociais. A obra literária, enquanto parte de uma cultura e de uma língua, é capaz de fazer com 
que nutramos utopias e ideologias, por meio das reflexões suscitadas por ela. Se considerarmos toda 
manifestação da língua como tradução do âmbito do pensamento para o da linguagem, os bons escritores 
serão aqueles a apresentar melhor capacidade de expressar o pensamento vigente de uma época, para 
exaltá-lo, e, algumas vezes, para criticá-lo. A manifestação da língua em forma de literatura, então, 
promove um lugar onde as línguas estão em fluxo contínuo e podem se misturar, fecundar idéias, 
aumentar a capacidade de expressão. E é por este motivo que o lugar onde as línguas (e, naturalmente, as 
culturas) estão imbricadas, no movimento ininterrupto de tradução, é um dos pontos abordados neste 
trabalho. 

A literatura de Oswald de Andrade contempla essas reflexões. O poeta modernista foi um 
grande escritor de nossa língua, além de tradutor e crítico dos pensamentos brasileiros.  O 
movimento modernista brasileiro, em muito contributo das vanguardas européias, proporcionou 
o aumento do campo semântico de seus escritores, por meio do experimentalismo com a 
linguagem. Isso corroborou para uma nova forma de expressão artística sobre a qual recai a 
intenção de nosso trabalho. Oswald de Andrade, ao utilizar-se da metáfora da Antropofagia, 
acaba por colocá-la em prática, não apenas como postura ideológica, mas também como recurso 
formal do próprio texto, usando palavras de diferentes origens, sobretudo indígenas. A tradução 
serviria, para Oswald de Andrade, como “possibilidade de diversificar o idioma poético” (CAMPOS, 
1976, p.25). Uma vez incorporada a tradução no fazer poético do modernista, buscaremos 
perceber como a Antropofagia representa e evidencia os aspectos culturais da sociedade 
brasileira. É justamente sob a baliza desse pressuposto que analisaremos três obras oswaldianas, 
a ver Manifesto Antropófago, Serafim Ponte Grande e Memórias Sentimentais de João Miramar.  

A análise lingüística do corpus será realizada à luz da categorização proposta por Heloísa 
Barbosa sobre os processos da aquisição de lexemas entre línguas. A autora reconfigura a noção 
de tradução sobre o procedimento de transferência lingüística interlingual como “o mais difícil de 
ser realizado, em virtude de seu caráter negociativo, e não mimético.” (BARBOSA, 2004, p. 124). 
Esse caráter de negociação pode ser também percebido na questão das representações culturais. 
Objetivamos analisar a ocorrência do fenômeno de transferência interlingual na produção poética 
de Oswald de Andrade, a fim de relacioná-la às discussões sobre tradução cultural e 
representações de cultura nacional.  
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Os Novos – o que diz um romance sobre uma geração 
 

Aluna: Eliana Mirian Ferreira Nunes.  
Orientadora: Dulce Maria Vianna Mindlin  

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 
Curso: Letras 

  
O presente trabalho visa refletir e tecer algumas considerações sobre o estudo do romance 

Os novos de Luiz Vilela pensando a relação ficção/discurso factual. O romance lançado em 1971 
narra a história de um grupo de amigos, jovens e escritores em processo que vive a angustia pela 
tentativa de se projetar no mercado editorial brasileiro. Este estudo se insere assim na Literatura 
Brasileira do século XX, uma vez que o romance narra as agruras do mercado editorial brasileiro. 
Baseado no fato de que a vida do autor fornece elementos possíveis de serem articulados ao 
romance, através da associação de algumas matérias publicadas no periódico O Suplemento 
Literário do Minas Gerais busca-se um diálogo entre os fatos narrados no romance e os 
acontecimentos da época que perpassam a vida de alguns escritores mineiros que formaram junto 
com o autor do livro um circulo de amizade, que devido aos propósitos comuns e ao trabalho 
desenvolvido no periódico constituiu o grupo denominado: Geração Suplemento. Objetiva-se com 
este trabalho levantar as principais questões defendidas por esse grupo de escritores, pensar sua 
proposta literária, a crítica, perceber o alcance desses planos intelectuais e se houve de fato sua 
concretização. Além do estudo da recepção literária, assim como as mudanças e inovações 
introduzidas por eles. No que se refere ao estudo da memória cultural, busca-se a função do texto 
como guardião da memória social e cultural dos anos 70 no Brasil no que abrange os estudos 
literários. Esta pesquisa ao tomar como fonte o periódico O Suplemento Literário do Minas Gerais, 
lida com o trabalho em arquivo, testemunho e tantas outras questões a partir de um olhar de 
Minas para o contexto nacional. Nesse sentido busca-se resgatar a produção desses escritores, 
lançando um olhar particular sobre o processo da escrita, uma vez que ela abrangerá um 
pensamento constituído em outra época. Ao lidar com essas séries surgem novas possibilidades de 
pensar a memória e a constituição do sujeito. A pesquisa baseia-se nas leituras teóricas e críticas 
relacionadas às seções que se dedicam aos jovens contistas, a saber: O escritor mineiro quando 
jovem, Os novos de toda parte, Novos em antologia, articulando-as a outras produções desses 
escritores como artigos e em especial ao romance Os novos em contextualização com o momento 
histórico-socio-cultural e ao estudo da memória cultural e identidade nacional, produção crítica, 
recepção. Criado em 1966, o Suplemento Literário do Minas Gerais foi um importante retrato das 
letras, principalmente mineiras, em nosso país. Devendo-se a ele a representação e divulgação de 
escritores nacionais e estrangeiros, renomados e novos, além do amplo espaço dedicado ao 
teatro, cinema, a música e as artes plásticas. Alcançado um grande sucesso logo após suas 
primeiras publicações, o Suplemento Literário em seu primeiro aniversário circulou com uma 
publicação especial de capa plastificada sobre os escritores Carlos Drummond de Andrade, 
DaltonTrevisan, Francisco Iglésias, Haroldo de Campos, Benedito Nunes, entre outros. Outro 
destaque foi a edição dupla que o Suplemento dedicou aos jovens escritores e artistas plásticos, 
no início de 1968. Afirma Werneck (1992) que “Com esse especial, Murilo Rubião deu existência 
não a um grupo literário, mas a uma federação de grupos – a qual, sem prejuízo das diferenças, 
acabou ficando conhecida como Geração Suplemento” (p. 180). Constituída em meados da década 
de setenta, a Geração Suplemento foi um grupo formado por escritores mineiros que mantinham 
diversas características comuns. Contistas, jovens, que começavam a carreira com publicações 
independentes custiadas com recursos próprios, passando a ter reconhecimento com a conquista 
de prêmios em concursos literários. Contudo, o que principalmente ocasionou a formação desse 
grupo foram os encontros realizados entre eles e os escritores consagrados nas salas da imprensa 
oficial, onde trabalhavam no Suplemento Literário do Minas Gerais. Dentre as produções dos 
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escritores, houve três séries de relevância no Suplemento Literário. Entre essas séries, segundo 
apresenta-nos Tolentino (2006) O escritor mineiro quando jovem, caracterizava-se como uma 
entrevista-depoimento-reportagem, organizada por Humberto Werneck e Carlos Roberto 
Pellegrino, que se direcionou para os jovens escritores mineiros. Iniciou-se em 1969 e terminou 
em 1970, perfazendo um total de doze séries, que focalizam escritores como: Sérgio Sant’ Ana, 
Libério Neves, Duílio Gomes, Joaquim Branco, Luiz Vilela, Lázaro Barreto, Márcio Sampaio, 
Sebastião Nunes, José Francisco Rezek, Valdimir Dias, Ronaldo Werneck, entre outros. A outra 
série Os novos de toda parte teve início em janeiro de 1970 e terminou em novembro desse ano, 
num total de oito. Por surgir após a série “O escritor mineiro quando jovem”, mantinha com ela 
uma relação próxima, tendo como objetivo ampliar suas idéias e focalizar escritores de outras 
partes do país ou mineiros que começavam a sair de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e São 
Paulo, considerados os grandes centros culturais. Os novos em antologia (1975 a 1976) foi uma 
série dedicada em sua maior parte à poesia. Trazia sempre um poema e uma pequena biografia do 
autor em destaque na série. Apresentou em grande quantidade depoimentos de familiares de 
autores do país e de mineiros, e, estruturada em forma de entrevista, de forma a mostrar para o 
público do jornal um pouco da vida literária e do autor sob o ponto de vista de seus familiares. A 
partir do estudo empreendido, percebe-se como característica dessa nova geração de escritores, 
especificamente mineiros, a partir da análise de ensaios e textos publicados no periódico, uma 
preocupação com o papel da literatura e a forma como ela alcança o público. Visão esta que se 
aproxima da filosofia existencialista, o que fica claro tanto no romance quanto nas publicações da 
série. Num cotejo do romance com as matérias dedicadas aos escritores novos percebe-se a 
semelhança desse diálogo do que Luiz Vilela expõe no livro quase como uma reprodução, o que 
diferencia seu romance de outros tidos como de geração. Desse modo, a narrativa em associação 
com as matérias publicadas confere um caráter factual, de fácil articulação com a realidade vivida 
por esse grupo entre a década de 60/70 em Minas Gerais. 
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MESA 42 – LITERATURA E CINEMA 
O espaço do slasher como palimpsesto histórico  

Aluno: Charles Albuquerque Ponte 
Orientador: Fabio Akcelrud Durão 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
O espaço é um dos elementos constitutivos mais importantes na caracterização das 

narrativas de horror e seus subgêneros, especialmente se prefigurado em conjunção com outros 
componentes da diegese, como música e iluminação, bebendo em fontes diversas como a 
literatura e, é claro, na própria história das narrativas cinematográficas. Assim, a hipótese de 
leitura desse trabalho é a de que o ambiente desse gênero nunca nega o passado por completo, 
mas vai, aos poucos, reelaborando-o através do rearranjo de elementos pertencentes aos modelos 
econômicos prévios com novos componentes ou nuances do modelo corrente; há, por assim dizer, 
um palimpsesto, onde os traços já existentes são parcialmente apagados e sobrepostos por 
outros, de maneira que suas formas iniciais permanecem, incompletamente, revelando o percurso 
vivenciado pela humanidade na história, tornando ilusória a busca de uma delimitação clara do 
presente em si (cf. JAMESON, 1981, p. 33). Não se busca, aqui, no entanto, um ponto de origem, 
pois isso é virtualmente impossível. Em seu lugar, farei uma descrição da casa de Casey Becker 
(Drew Barrymore), a primeira vítima no primeiro filme da trilogia Pânico, contrastando-a com o 
espaço de três romances de língua inglesa, que demonstram as modificações do espaço do capital 
desde o início da Revolução Industrial: primeiramente, o romance gótico Os mistérios de Udolpho, 
publicado por Ann Radcliffe em 1794, que traz um misto de aceitação e recusa do mercantilismo e 
da Revolução Industrial, romantizando e simultaneamente temendo o retorno do espaço 
précapitalista; em segundo lugar, o romance O médico e o monstro, escrito em 1886 por Robert 
Louis Stevenson, no qual a urbanização juntou os corpos, inadvertidamente montando um 
panóptico social para vigiar todos os seres; e, por fim, o romance Fahrenheit 451, publicado por 
Ray Bradbury em 1953, no qual a lógica do capitalismo passa a permear a cultura, transformando 
o espaço individual em coletivo através da homogeneização da percepção humana. 

O capítulo inicial da trilogia Pânico é ambientado exclusivamente em um bairro rico de classe 
média. A imagem inicial da casa de Casey Becker, externa, mostra um terreno amplo, sem vizinhos 
por perto, munido de vegetação, imagem semelhante à localização do castelo de Udolpho em sua 
imponência, especialmente porque filmada com ângulo de câmera de baixo para cima (contra-
plongée). Em comparação com esse espaço, se não há torres ou torreões circundando a moradia, 
isso deve ser posto em perspectiva perante as construções atuais, fazendo-a impressionante para 
a maioria das pessoas, que têm de morar em pequenos apartamentos nas periferias pobres da 
cidade. Dessa forma, mantém-se não só a simbologia fálica do poder externo, mas também a 
tensão entre o masculino e o feminino dos castelos góticos com a amplitude de espaço dos 
corredores e salas no interior desses domicílios, concordando esteticamente com o estereótipo do 
cinema slasher de um monstro masculino mutilando as jovens indefesas. Além disso, o mistério de 
quem comete os assassinatos e sua aparente sobrenaturalidade assemelham-se aos fantasmas 
góticos, no sentido de que ambos são interpretados pelas personagens como um retorno de um 
passado reprimido. 

Em segundo lugar, o panóptico de vigilância completa d’O médico e o monstro permanece na 
trilogia, a partir do moldar do espaço a partir da instituição que o ocupa. No caso da morada de 
Casey Becker, a família apresenta-se como base de toda a sociedade capitalista, com necessidades 
espaciais bastante específicas, um misto de conforto e afirmação de sua posição social, o que 
garante, por si, tanto a corroboração do seu pertencimento à ordem vigente quanto a proteção 
dos aparelhos do estado acerca daquela propriedade. Então, pode-se notar que a vigilância passa 
a ser não mais um fardo indesejável, mas uma característica aceita sem reservas por membros 
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privilegiados dessa sociedade, como precondição para a manutenção de seu status quo, 
encarnada imageticamente na visibilidade dentro das casas. Nos séculos anteriores, o preço dos 
grandes vidros e espelhos fez com que a presença de grandes janelas fosse indicativa de famílias 
mais ricas, traço que se manteve como um fetiche na arquitetura estadunidense contemporânea 
voltada para as classes médias. A facilidade de visualização dentro da casa é somada à ausência de 
muros ou cercas ao seu redor, exceto pelas cercas brancas de madeira, que na prática servem 
mais como adorno e para dar uma aura de sociedade perfeita, evocando a criação dos primeiros 
suburbs, na promissora década de 1950. 

Por fim, a indústria cultural, movida pela força mecânica de suas invenções, passa a ser parte 
integrante da vida das pessoas. Na sequência do assassinato de Casey Becker, os mecanismos 
característicos da indústria cultural ajudam a corroborar o clima de horror, notadamente a partir 
do uso do telefone, agente simultâneo tanto do avanço tecnológico da sociedade burguesa, 
quanto da rapidez de comunicação necessária para que os produtos culturais sejam veiculados a 
seu público-alvo. O assédio do assassino, seduzindo e posteriormente coagindo-a, serve como 
uma metáfora para a violência dessas novas mídias, pois ela, mesmo após saber que aqueles 
telefonemas eram prejudiciais, ainda assim não consegue deixar de atendê-los. Isso é reforçado 
pelo conteúdo do jogo entre Ghostface e vítima, já que, para tentar salvar seu namorado e a si, ela 
precisa responder a perguntas sobre filmes de horror, provando seu conhecimento dos produtos 
culturais agressores, como se esse tipo de saber fosse agora essencial para a própria sobrevivência 
dos seres.  

O que nos leva a uma última consideração acerca da trilogia, a de que, mesmo havendo um 
palimpsesto de todos os momentos econômicos anteriores em um produto cultural pertencente a 
um contexto específico, o arranjo deles segue certa lógica de corroboração hodierna, em que os 
elementos presentes frequentemente se adaptam para o momento sem muitos ruídos. As 
características dos romances encontradas nos três filmes são perfeitamente cooptadas pelo 
capitalismo tardio, seja a fetichização das construções das classes altas, a vigilância ubíqua, ou a 
incorporação dos meios de veiculação da indústria cultural ao dia-a-dia, mais ou menos 
naturalmente, homogeneizando, assim como aos sujeitos da narrativa, também à história dentro 
dela.  
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O cinematógrafo na produção literária brasileira de 1894 a 1930 
 

Aluna: Danielle Crepaldi Carvalho 
Orientadora: Profa. Dra. Miriam Viviana Gárate 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Doutorado 

 
No final do século XIX, o desenvolvimento técnico redefiniu o modo como se compreendia a 

realidade. A imprensa absorveu mais homens de letras, tornando possível a profissionalização do 
escritor. Saciar o público ansioso e apressado tornou-se uma necessidade para aqueles que 
queriam se manter nas folhas, daí sua dedicação aos textos curtos, que podiam ser rapidamente 
consumidos. Assunto privilegiado por esses escritores foi o cinematógrafo, medium que somava 
arte e técnica e parecia simbolizar tão bem aquele momento em que tudo caminhava de modo 
acelerado. 

Tenho por objetivo, com essa pesquisa, compilar e analisar a prosa literária curta brasileira, 
produzida entre 1894 e 1930, na qual figure o cinematógrafo – medium determinante para que se 
redefinisse a percepção da realidade e, em última instância, a própria produção literária. Pretendo 
pesquisar, sobretudo, as revistas e jornais brasileiros veiculados nesse período, decisão motivada 
pela constatação de Miriam Gárate, segundo a qual esse trabalho inexiste no Brasil (GÁRATE, 
2008, p. 198).  

A referência a este aparato tecnológico dá-se de diversos modos:  
Ainda nos anos de 1890, escritores como Olavo Bilac e Arthur Azevedo tomam o 

cinematógrafo como reprodutor fiel da realidade. No entanto, embora o postulado se assemelhe, 
motivará reações diferentes por parte de ambos. Enquanto Bilac tenta estabelecer fronteiras 
claras entre técnica e artesania poética, depreciando a imagem cinematográfica por considerá-la 
um registro frio da realidade, Azevedo permitirá uma penetração maior da técnica na produção 
artística, produzindo comédias musicadas tão ágeis quanto as vistas cinematográficas que ele 
convidava o público a prestigiar. 

O invento exerceu influência marcante noutro contemporâneo desses escritores, João do 
Rio, como nos atestam as várias crônicas sobre o assunto que ele publicou na Gazeta de Notícias – 
as quais depois foram impressas no volume Cinematógrafo (1909). 

O convívio com as imagens produzidas pelo cinematógrafo motivará, por parte de alguns 
escritores, uma tomada de consciência – ainda que irrefletida – a respeito das especificidades das 
mesmas. Isso é patente em alguns contos da Cidade Maravilhosa (1928), de Coelho Netto, nos 
quais mocinhas sofrem consequências funestas ao tentarem estender para a vida real as histórias 
que viam nas telas. Autor de mais de 40 peças teatrais e entusiástico defensor do teatro como 
veículo de instrução da população, Coelho Netto deixa transparecer nesses textos seu temor de 
um medium cujos efeitos ele não podia controlar.  

Os cronistas Jack (da revista carioca Careta, 1920-21) e Ed. Novarro (da revista recifense 
Pilhéria, 1930) são de opinião diferente. Numa época em que se começava a conhecer as 
especificidades da linguagem cinematográfica, Jack dá o primeiro passo na transformação da 
técnica cinematográfica em estilo literário, ao vestir um de seus artigos com a rudeza do ator 
George Walsh, por exemplo. Ed. Novarro o faz ainda com mais firmeza, pois tinha atrás de si 
escritores como Mário e Oswald de Andrade – redatores da crítica cinematográfica da Klaxon 
(1922-1923) – e Antonio de Alcântara Machado, escritor de Pathé-Baby (1926). Daí à prosa de Ed. 
denotar a preferência por uma linguagem em blocos em detrimento da discursividade, que é o 
que também se apreende nesta obra de Alcântara Machado e em alguns dos textos da revista 
paulista.  

Por meio desses escritores, percebe-se o movimento que levou uma escrita sobre o 
cinematógrafo a se tornar uma escrita cinematográfica. Para que se compreenda de que modo o 
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percurso se deu, pretendo perseguir a prosa literária curta desses homens, especialmente a 
jornalística. Todavia, a pesquisa nos jornais por certo não se deterá apenas nos escritores acima 
citados, pois almeja estabelecer o diálogo que os mesmos travam com outros literatos que 
publicam nos periódicos neste período. Na antologia que seguirá como anexo à tese, pretendo 
inserir os textos em que mais cabalmente se dê a figuração do cinematógrafo em três eixos: ele é 
tomado como registro fidedigno da realidade? torna-se metáfora da vida moderna? ou estende 
suas especificidades para a estrutura mesma dos textos literários?  

A pesquisa igualmente busca dialogar com a produção ensaística que se debruça sobre o 
desenvolvimento da cultura de massas no Brasil (por exemplo, Tiago Gomes, que faz um estudo 
perspicaz sobre o tema, Um espelho no palco: identidades sociais e massificação da cultura no 
teatro de revista dos anos 1920), bem como com a teoria do cinema e da fotografia, fundamentais 
para que se compreenda a apropriação que os literatos brasileiros fazem do cinematógrafo e seu 
campo semântico (exemplo é a compilação de textos teóricos sobre o assunto, organizada por 
Ismail Xavier, A experiência do cinema). Igualmente importante será a teoria do teatro, 
considerando-se que as primeiras reflexões sobre o cinematógrafo foram produzidas por literatos 
deveras envolvidos com os palcos, quer na escrita de peças, quer na crítica, como Arthur Azevedo, 
Olavo Bilac, Coelho Netto e João do Rio.  
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Matadores e sicários: a violência em O invasor e Rosario Tijeras 
 

Aluna: Fernanda Andrade do Nascimento Alves 
Orientadora: Miriam Viviana Gárate 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Letras 

 
Em “Dialética da marginalidade: caracterização da cultura brasileira contemporânea”, João 

César de Castro Rocha propõe que a estética da malandragem – definida por Antonio Candido em 
sua análise de Memórias de um sargento de milícias e base da reflexão de Roberto DaMatta em 
Carnavais, malandros e heróis – já não é suficiente para apreender produções contemporâneas da 
literatura e do cinema brasileiros. Em lugar da figura plástica do malandro – encarnada pelo 
personagem Leonardo Pataca, do romance de Macedo – e da ideia de conciliação entre um mundo 
da ordem e um mundo da desordem, Rocha aposta na figura do marginal – representada agora 
pelo personagem Zé Pequeno, do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins – e no estabelecimento 
do conflito. Assim, em vez de uma “dialética da malandragem” – tomada por Candido como 
“princípio mediador” das relações de certos setores da sociedade brasileira – Rocha defende uma 
“dialética da marginalidade”. O “jeitinho” brasileiro do malandro, sua ginga e sua esperteza teriam 
dado lugar à violência crua do marginal. E essa mudança seria extremamente significativa porque 
indicaria o funcionamento do sistema social brasileiro, explicitando sua “perversa máquina de 
exclusão, sob a aparência da falsa promessa de harmonia, na improvável ‘absorção no polo 
convencionalmente positivo’ dos moradores das favelas e das periferias” (ROCHA, 2004, p. 175).  

Tomamos aqui de empréstimo o dispositivo analítico proposto por Rocha como ponto de 
partida para a reflexão sobre a representação do sujeito marginal, encarnado, em nosso objeto de 
estudo, pela figura emblemática de um matador ou sicário (como é denominado aquele que 
realiza assassinatos por encomenda na Colômbia). O matador/sicário responde a uma necessidade 
dos personagens para os quais trabalha de eliminar alguém sem ter de fazê-lo com as próprias 
mãos. É a instrumentalização do elemento subalterno, que não é visto como sujeito provido de 
desejos, ideias, frustrações. No entanto, nas obras a serem analisadas, o matador/sicário ganha 
voz e relevo e conseguimos perceber seus desejos e intenções – embora haja uma tentativa de 
silenciamento ou de apagamento de sua subjetividade, dado que muitas vezes ele é infantilizado.  

O foco de nossa pesquisa são as adaptações cinematográficas de dois romances: O Invasor, 
do escritor e roteirista brasileiro Marçal Aquino, levado às telas do cinema por Beto Brant, e 
Rosario Tijeras, do escritor colombiano Jorge Franco, adaptado por Emilio Maillé. Em O invasor, 
Ivan e Gilberto, dois engenheiros de classe média, decidem contratar um matador para eliminar 
Estevão, o sócio majoritário proveniente da classe alta, de uma família tradicional, que dificultava 
a participação em uma licitação de cartas marcadas com o governo. Após o assassinato, o matador 
contratado, Anísio, “invade” a vida dos contratantes, infiltrando-se na empresa, na vida privada e 
namorando a filha do sócio morto. Em Rosário Tijeras, a personagem principal é uma matadora de 
aluguel, levada a esse trabalho pelas condições sociais: quando menina, vivendo com a mãe nas 
comunas, foi violentada e, para vingar-se do violador, castrou-o com as tesouras que a mãe, 
costureira, tinha em casa. Por esse motivo, foi expulsa e teve de viver com o irmão, já envolvido 
com o narcotráfico e o sicariato, tornando-se, assim, prostituta e sicária. A mobilidade produzida 
pela violência também é observada em Rosário Tijeras: a matadora relaciona-se com jovens da 
classe alta e circula tanto na comuna de onde provém quanto nas discotecas e bares onde 
convivem a classe alta, os grandes chefes do tráfico e seus sicários.  

O cenário em que as narrativas se dão é fundamental para entender a complexidade de 
relações que se estabelecem. Trata-se de grandes cidades, nas quais o tema da violência é comum, 
mas cuja complexidade não reside apenas aí. Dessa forma, um corte dicotômico da realidade, que 
oponha dois setores da sociedade – o terreno da ordem (a cidade “formal”) e o da desordem (a 
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favela ou comuna) –, não dá conta do real, porque a cidade é um emaranhado, um conjunto 
complexo de relações, de sujeitos em trânsito. Ela é marcada por fluxos constantes, que não são 
independentes ou autônomos, mas que mantêm uma inter-relação. Seus personagens são móveis, 
estão em trânsito e fazem parte de uma realidade dinâmica, que em nada facilita nossa 
interpretação.  

Nossa primeira suposição foi a de que os matadores entravam em conflito com os 
personagens de outras classes sociais, tentando circular por ambientes antes a ele restritos. No 
entanto, como sugere a própria proposição analítica de Rocha, a realidade que alimenta essas 
obras é mais complexa, portanto é mais intrincada também a relação que se estabelece entre os 
sujeitos marginais da periferia ou comuna e os pertencentes à “cidade formal”. Nossa segunda 
hipótese é que poderíamos pensar a cidade como uma cidade partida, cindida. Contudo, o 
desenho social que se arma nessas obras aponta para um emaranhado de relações, para a 
formação de “ilhas” ou diversos universos que compõem o cenário urbano. A urbe de fins do 
século XX e início do século XXI é agora um mundo difuso, em que os territórios da ordem e da 
desordem não têm fronteiras claras, e o marginal não pode ser integrado ao terreno da ordem 
pelo simples fato de que já não há ordem do “outro” lado, mas problemas que estão presentes em 
todos os “fragmentos” da cidade.  

A relação entre os matadores e os demais personagens, pertencentes à classe média/alta, 
parece ser um contato que revela, a nosso ver, mais os problemas da cidade dita “formal” do que 
o da favela ou comuna. Os espaços da cidade permitem a circulação em dois sentidos: tanto os 
sujeitos marginais passam a executar seu serviço na esfera da classe média/alta quanto os 
personagens de classe média invadem a periferia (como fazem Gilberto e Ivan ao se deslocarem 
para a periferia da cidade a fim de contratar o matador) ou nela têm uma experiência de formação 
– aqui os personagens “adolescentes” de Antonio e Emilio em Rosario Tijeras e Marina em O 
invasor cumprem um papel importantíssimo: fascinados pela experiência do outro, passam por um 
ritual de iniciação no mundo “marginal”.  
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Interseções entre Literatura e Cinema em “As confissões de Ralfo” 
 

Aluna: Geovana da Silva Martelo 
Orientadora: Júlia Maria Costa Almeida 

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Curso: Mestrado em Estudos Literários 

 
Apesar dos múltiplos desdobramentos que a relação entre cinema e literatura podem 

suscitar, uma afirmativa pode ser atestada pela historiografia dessas artes: existem entre elas 
relações complexas e dialógicas. Para estudar essas interseções, serão tomados como ponto de 
partida o suporte narrativo e a interrelação entre texto e imagem, propondo-se um estudo das 
marcas do cinema na obra literária As confissões de Ralfo: Uma autobiografia imaginária, do 
escritor Sérgio Sant'Anna, utilizando conceitos dos estudos literários voltados às materialidades da 
comunicação e da intermidialidade. 

O ponto focal deste projeto está localizado na capacidade comum da literatura e do cinema 
produzirem narrativas. Pois observa-se na dinâmica das formas de narrar dessas artes um 
intercâmbio que produz formas renovadas de estratégias narrativas. Um exemplo do contato 
entre a narrativa literária e a narrativa cinematográfica foi o empréstimo tomado por Griffit, 
diretor americano considerado um dos precursores do cinema narrativo, das estruturas narrativas 
dos romances de Charles Dickens para construir uma linguagem cinematográfica clássica 
predominante até hoje (EISEINSTEIN, 2002, p. 177). Em contrapartida, conforme o cineasta Jean 
Epstein assume, a literatura, também, está repleta de elementos do cinema, e enquanto um filme 
suscita discussões literárias, um livro remete a questionamentos cinematográficos, significando, 
assim, “um natural intercâmbio que vai além de um parentesco” (EPSTEIN, 1983, p.269). As 
ressonâncias dos procedimentos cinematográficos sobre a literatura são significativas, 
principalmente, quando se trata da literatura de autores contemporâneos, pois é possível 
encontrar em muitos desses textos a utilização de vários recursos narrativos que já eram 
inicialmente usados pela literatura, mas que após serem englobados pelo cinema, ganharam 
outras feições e por isso passaram a ser associados prioritariamente ao cinema (OLIVEIRA, 2002, p. 
15). A exemplo disso, pode-se apontar alguns desses paralelos entre os recursos narrativos da 
literatura que foram absorvidos pelo cinema e renovados, como: o fluxo de consciência, a 
visualização, a fragmentação e o detalhamento descritivo, considerando a renovação desses 
recursos expressivos como impulsionada pela complexidade e plasticidade da expressão 
cinematográfica (SCHØLLHAMMER, 2007, p. 23). 

Uma perspectiva que amplia a compreensão das fronteiras entre literatura e cinema é 
aquela que leva em consideração os suportes materiais envolvidos nessas artes narrativas (o 
termo suporte material deve ser considerado no sentido de material sobre o qual as narrativas são 
registradas, como exemplos, o pergaminho, o papel, o filme etc.). Essa abordagem considera a 
literatura como um sistema que engloba o fenômeno da narração. Nessa perspectiva, o conjunto 
dos processos literários que forma um sistema se interrelaciona a outros sistemas apropriando-se 
de novos contornos. Assim, desde o século XIX, a literatura tem sido envolvida pelo contexto das 
novas mídias, primeiro a imprensa escrita, depois, o filme, a televisão, o computador, num 
processo de socialização midiática (SCHMIDT, 1990, p. 11).  

Na contemporaneidade, período em que as novas mídias alcançaram uma 
representatividade significativa, as fronteiras entre literatura e cinema se diluíram ainda mais, 
resultando em renovadas formas de tessituras textuais das narrativas. 

O escritor carioca, Sérgio Sant'Anna, em 1975, estreia no gênero romanesco com o livro 
Confissões de Ralfo: Uma autobiografia imaginária. Desde então, de alguma forma, aparece em 
questão, tanto nos contos quanto nos romances, o tema da representação da realidade na 
sociedade pós-industrial. Conforme afirma Tânia Pellegrini, ao discorrer sobre a prosa do autor: 
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Espelho partido, trincado ou estilhaçado. Estas são algumas metáforas aplicadas à ficção 
de Sérgio Sant'Anna, autor sempre enfaticamente saudado pela crítica como caudatário de 
uma linhagem moderna de ficcionistas que incorporam à escrita a exposição de suas 
relações problemáticas com a realidade, trabalhando em vários planos, numa narrativa 
que subverte a mimesis tradicional (PELLEGRINI, 2008, p. 101). 
 

Já que os novos meios técnicos de reprodução da realidade modificaram a “logística da 
percepção” (VIRILIO, 1995, p.19), nada mais natural para discutir sobre as novas formas de 
representação, pensar, também, a respeito das modificadas formas de percepção da realidade. Em 
consequência disso, na obra desse autor é possível encontrar referências, frequentes, ao campo 
semântico da visualidade. Elementos como: o olhar artificial, a imagem, o voyeur, a exibição, a 
câmera, a vitrine, entre outros, percorrem todo o conjunto da obra.  

Assim, é possível afirmar que a prosa de Sérgio Sant'Anna trava um diálogo com outros 
meios de representação, demonstrando um forte desejo de visualidade expresso por meio do 
“flerte com o teatro, a fotografia, as artes plásticas, a televisão e o cinema” (BRANDÃO, 2000, p. 
17). As referências imagéticas na obra do autor começam a ser definidas, no estudo do escritor e 
ensaísta Luís Alberto Brandão Santos, pelo olho de vidro do conto Romeu e Julieta contido na obra 
Notas de Manfredo Rangel, repórter (1974). Isso porque essa metáfora apresenta-se como um rico 
veículo para trafegar pela proposta feita por Brandão de leituras dos aspectos da produção textual 
de Sérgio Sant'Anna ( BRANDÃO, 2000, p. 17).  

Brandão apresenta, ainda, duas constatações relativas ao recorte de sua pesquisa que se 
relacionam, diretamente, ao caráter material da obra de Sant'Anna:  
 

A primeira delas é que o olhar efetivamente desempenha um papel notável no processo 
de elaboração de seus textos. São narrativas engenhosamente permeadas por múltiplos 
jogos escópicos, entre personagens, entre narradores, entre personagem e narrador, 
entre autor e narrador, entre narrador e a cena brasileira. Olhares que sempre carregam a 
marca de suas retinas, de suas lentes, de seu vidro, fazendo dessa marca um importante 
elemento para a composição das imagens que geram (ibid. p. 18).  

 
A segunda constatação é que a relevância da questão do olhar na atualidade aponta para a 

necessidade de se analisar, minuciosamente, a forma como essa temática vem se manifestando no 
universo da literatura (BRANDÃO, 2000, p. 19). 

 
Conforme se observa nos estudos sobre a narrativa de Sant'Anna, o contato entre a 

literatura e outras mídias de caráter imagético constitui-se uma marca recorrente nos estudos 
sobre o autor. Tal aproximação inter-midiática é percebida tanto no argumento de sua obra, 
quanto nas  estratégias de escrita utilizadas para a tessitura da narrativa. Dentro dessa 
aproximação, serão privilegiadas as marcas que apontam para congruência entre a literatura do 
supracitado autor e o meio cinematográfico. 
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Questões sobre a Teoria Contemporânea do Cinema diante da Teoria  
 

Aluno: José Carlos Felix 
Orientador: Fabio A. Durão 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
A recente publicação da coletânea Teoria Contemporânea do Cinema (2005) merece 

destaque não apenas por propiciar o acesso a um valioso conjunto de escritos significativos sobre 
cinema, mas, sobretudo, por possibilitar um examinar acerca das profundas transformações 
ocorridas nesse campo nas últimas três décadas. De certo modo, o recorte temporal dos ensaios 
contidos nessa seleta circunscreve-se dentro de um marco de fundamental relevância no universo 
acadêmico: a emergência de um fenômeno discursivo chamado nos Estados Unidos simplesmente 
de Teoria e que, segundo Durão (2004, 2008, 2009), pode ser descrito como uma formação 
discursiva contraditória por se apresentar a priori sem um objeto específico, disposto a ler de 
maneira indistinta de textos clássicos às mais banais e efêmeras produções da “cultura pop” 
como, por exemplo, Lady Gaga (DURÃO, 2008, p. 56). Além disso, se por um lado, o alto grau de 
adaptabilidade de seu aparato teórico de leitura sugere uma abertura e fluidez no tratamento de 
qualquer questão, a extrema facilidade com que dissolve qualquer barreira entre os mais distintos 
campos do conhecimento encontra-se também intrinsecamente ligada à lógica do mercado e aos 
ditames da última moda (acadêmica). 

No que tange aos estudos de cinema, diferentemente das teorizações produzidas pela 
tradição formativa e realista, erigidas ao longo das primeiras décadas do século XX, a teoria 
contemporânea do cinema reflete, por sua vez, o mesmo um duplo e paradoxal movimento da 
Teoria: se por um lado, ela caracterizou-se como o momento em que os estudos de cinema 
firmam-se como disciplina acadêmica, conquistando o almejado status de campo; por outro lado, 
essa outorga não se deu sem um rompimento com as tradições que lhe conferiram especificidades 
técnicas e formais, as quais terminaram por fundir-se e desaparecer em uma amálgama de 
tendências e aparatos explicativos, cujo objetivo configurou-se na expressa utilização dos filmes 
como índices que permitissem uma reflexão sobre amplos aspectos da sociedade e da 
subjetividade (BORWELL, 2005, p. 25).  

A presente comunicação tem justamente por objetivo tecer algumas considerações acerca 
da inflexão da Teoria nos estudos de cinema das últimas décadas. Para isso, faz-se necessário um 
cotejo com as principais características que marcaram o pensamento dos escritos sobre cinema 
em seus primórdios. Ou seja, observar a maneira pela qual o principal traço distintivo entre as 
duas primeiras grandes tradições teóricas sobre o cinema (as Tradições Formativa e Realista) e a 
produção das últimas décadas descreve uma mudança radical de pólos e de posição teórica; em 
outras palavras, enquanto as primeiras distinguem-se, sobretudo, pelo esforço em demarcar as 
especificidades e os aspectos formais constitutivos do cinema, essa última advoga 
irrevogavelmente pela pluralidade e diversidade, expressa pela incorporação de temas e estéticas 
do cinema alternativo pelo sistema de produção comercial, por exemplo. Um indicativo desse 
‘caráter plural’ vociferado pelos estudos contemporâneos de cinema encontra-se já nas primeiras 
linhas da introdução para coletânea supracitada, onde se afirma que o objetivo central da 
antologia é “refletir a diversidade do pensamento em cinema hoje”. Deixam-se assim de lado as 
especificidades constitutivas do campo cinematográfico, para expor a “riqueza dos conceitos do 
pensamento que nele se inspirou” (RAMOS, 2005, p. 11).  

Em linhas gerais, mesmo diante da diversidade de temas e abordagens que vem 
caracterizando a teoria contemporânea do cinema, os escritos produzidos nas últimas décadas 
revelam duas tendências bastante evidentes no que tange uma inflexão teórica. De um lado, 
encontram-se interpretações fílmicas estruturadas sobre sólidas bases de fundamentos da 
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psicanálise, denominada de teoria de posição subjetiva, e, mais recentemente, estudos voltados 
para a questão da representação de toda sorte de minorias, vinculados aos estudos culturais. 
Tencionando tornar o exame da problemática acima descrita mais elucidativa, proponho uma 
discussão mais detida dos principais pontos de dois textos seminais dessa primeira tendência, a 
teoria de posição subjetiva do cinema. São eles “Prazer visual e cinema narrativo” (1975), 
“Reflexões sobre ‘Prazer visual e cinema narrativo’ inspiradas por Duelo ao sol, de King Vidor” 
(1981) ambos de Laura Mulvey. Ambos apresentam-se, sem dúvidas, como profícuos exemplos 
para uma caracterização e crítica do paradigma dominante na teoria do cinema de orientação 
semiótico-psicanalítica, sendo a interação entre essas duas áreas a espinha dorsal da teoria de 
posição-subjetiva.  

O primeiro texto, publicado na revista Screen, revela a estreita vinculação das posições 
teóricas advogadas por Mulvey com o cinema alternativo. Nele, a autora tenciona estabelecer as 
fundações para uma proposta efetiva de realização de um cinema de orientação política e anti-
sistema, engendrando profundas transformações na linguagem e na estética fílmica, capazes de 
romper o “contrato de assistência” instituído entre o cinema “mainstream” e o espectador. Tal 
proposição justificaria-se pelo fato de que a padronização de códigos narrativos desenvolvidos 
pelo sistema da indústria cinematográfica, entre outras coisas, “codificou o erótico dentro da 
linguagem de ordem patriarcal dominante” (p. 440). Diante da crítica gerada por esse texto, a 
própria Mulvey reconheceu prontamente as limitações e problemas nessa moldura da 
espectadora feminina; logo, em “Reflexões...”, a autora propõe uma autocrítica sobre esse 
fatalismo e, na tentativa de superá-lo, propõe outros dois conceitos “oscilação” e “travestimento” 
sem abrir mão, contudo, das influências psicanalíticas, há muito tempo abandonadas e 
severamente criticadas por outras críticas feministas (cf. GLENDHILL, 1997). Mesmo assim, 
“Reflexões...” recorre novamente a Freud como fundamento teórico capaz de diluir a rigidez das 
categorias binárias de masculino/ativo e feminino/passivo.  

Dessa forma, o cotejo da estruturação dos dois ensaios fornece subsídios suficientes para 
postularmos algumas conclusões: em ambos, salta aos olhos a preocupação de Mulvey em 
recapitular e explicar, de maneira excessivamente esquemática, conceitos psicanalíticos e o 
encadeamento desses com os códigos e aparatos do cinema dominante, tencionando expor a 
maneira como, no bojo da imbricada relação entre ambos, opera o prazer visual; algo que a autora 
faz com domínio notável. A questão que mais chama atenção, contudo, está em seu tratamento 
dos filmes, ou melhor, na forma como os utiliza. Nos dois casos, tanto a escolha dos filmes quanto 
a abordagem utilizada servem apenas para elucidar as proposições argumentativas apresentadas; 
enquanto objetos de uma atividade interpretativa, os filmes têm compromisso apenas de 
comprovarem uma posição teórica. 
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MESA 43 – LITERATURA E NARRATIVA 
Memória e história na narrativa de Roberto Bolaño 
 

Aluna: Carmen Cecilia Rodríguez Almonacid.  
Orientador: Francisco Foot Hardman.  

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
Y a veces la patria de un escritor no es la gente que quiere sino su memoria. 
Roberto Bolaño 
 
O presente projeto tem como objetivo pesquisar sobre o estatuto da memória no estudo 

dos romances Nocturno de Chile e Estrella distante do escritor chileno Roberto Bolaño (1953-
2003), analisando as estratégias discursivas utilizadas pelo autor para narrar a experiência 
traumática do horror, o lado obscuro da existência humana e a violência da historia recente da 
América Latina.  

Desde uma perspectiva que traspassa as barreiras disciplinárias, os estudos sobre a memória 
aportam uma visão crítica e analítica para interpretar as lutas e conflitos entre as diversas versões 
do passado e as múltiplas relações tecidas entre passado, presente e futuro; as diferentes formas 
de comemorar e rememorar; as diversas relações que se estabelecem entre memória e identidade 
e as múltiplas linguagens e narrativas com as quais o passado recente se relata. 

Certamente, a emergência da memória está profundamente ligada à construção de futuros 
democráticos nos países que foram vitimas dos abusos das ditaduras imperantes na América latina 
durante as últimas décadas do século XX, embora tenhamos de reconhecer que a memória está 
também repleta de esquecimentos, nas palavras de Mario Benedetti,”El olvido está hecho de 
memorias” 

Se a memória total é impossível, como já o expressara Jorge Luis Borges em “Funes, el 
memorioso”,tampouco é possível o esquecimento total, assim , seguindo a Elizabeth Jelin, o 
“esquecimento profundo” apaga fatos e processos do passado e pareceria ser, por tanto, 
definitivo.Porém esse apagamento pode ser fruto de uma ação expressamente política, na qual se 
desenvolveram estratégias para impedir a recuperação da memória no futuro.   

Caberia se perguntar, com respeito a nosso continente, o que teria maior força: o peso do 
esquecimento ou a força da memória histórica?  

No caso dos países que sofreram ferozes ditaduras militares, pensar projetos de nação para 
alcançar a democratização, não só política, senão também social e cultural supõe, 
necessariamente, um compromisso com a memória numa cabal oposição às políticas de 
esquecimento, induzidas ou voluntárias, que têm permanecido presente nos governos pós-
ditatoriais, que, empenhados em modernizar o país, promovem as práticas de livre mercado e a 
cultura do efêmero, do breve, do rápido e do privilegio da imagem e espetacularizacão da política, 
permitindo, assim, que as estratégias de esquecimento sejam nutridas em prol de uma 
reconciliação que tece a enorme tela da desmemória, na qual “o consenso é a etapa superior do 
esquecimento” 

A história interditada, impossibilita o projeto literário no cenário de pós ditadura, de 
maneira que, segundo Avelar (2000),no Chile,”depués del 11 de septiembre [de 1973] ya no nos 
estaría dada la posibilidad, para ponerlo lapidariamente, de creer en el proyecto de redención de 
las letras”(p.25).A nova ordem na cultura pós-ditatorial imporá à literatura os valores do mercado, 
o livro não tem mais um valor por si mesmo. Porém, continua Avelar:”la literatura postdictatorial 
lleva consigo las semillas de una energía mesiánica que, como el ángel benjaminiano de la historia, 
mira hacia el pasado, a la pila de escombros, desde donde intentará la redención, tanto de sí 
misma, como de una memoria olvidada por los poderes”(p.286)  
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No relato Nocturno de Chile (2000), centrado na relação entre o crítico literário, o campo 
cultural e as esferas do poder hegemônico se analisa como através da crítica se configura uma 

memória que se apresenta como um relato retrospectivo e introspectivo, proposto desde o 
umbral da morte do narrador, o sacerdote Sebastián Urrutia Lacroix que desde a intimidade 
confessional abre sua consciência às lembranças, mas não para expiar sua culpa, senão para se 
justificar perante as infâmias que uma enigmática entidade, o jovem envelhecido, “há esparcido” 
no seu “descrédito en una sola noche relampagueante” (p.11) 

Este propósito justificativo ancora a narração no espaço da memória como base 
argumentativa de sua defesa, seguindo uma sorte de via crucis que começa quando Urrutia 
Lacroix sente a voz da vocação, aos treze anos de idade, até o presente, na velhice, sentindo a 
morte se aproximando. O sacerdote anseia resgatar da memória elementos que testemunhem na 
sua defesa, que mostrem quem ele tem sido sempre, responsável de “sus actos y también de sus 
palabras e incluso de sus silencios”(p.11). Com as palavras e os silêncios, adentramos aqui nos 
mecanismos da memória já que como afirma Todorov: 

 
[...] la memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la 
supresión (el olvido) y la conservación; la memoria es, en todo momento y 
necesariamente, una interacción de ambos. (2000, p.15-16) 

 

Em Estrella distante (1996) a leitura da relação entre o mal e sua representação histórica na 
narrativa de Roberto Bolaño será tecida no relato através da palavra sutil, porém envilecida pela 
iniqüidade ao explorar a degradação e aniquilamento moral de uma sociedade durante a época de 
ditadura.  

 Estrella distante, narra o Chile a partir e através do fascismo, desde um ângulo que capta a 
dimensão oculta, porém muito presente da realidade chilena. Em entrevista, Bolaño afirma que 
"En La literatura nazi en América yo cojo el mundo de la ultraderecha, pero muchas veces, en 
realidad, de lo que hablo ahí es de la izquierda". E acrescenta, "Cuando hablo de los escritores 
nazis de América, en realidad estoy hablando del mundo a veces heroico, y muchas más veces 
canalla, de la literatura en general" (112).  

Tanto em Estrella distante com em Nocturno de Chile, Bolaño mostra as manifestações da 
violência na literatura, porém sugerindo que a escrita não redime as marcas da barbárie, não 
constitui um espaço privilegiado, seguro ou civilizado. 
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Vocalidade em Guimarães Rosa 
 

Aluno: Erich Soares Nogueira.  
Orientadora: Adélia Bezerra de Meneses  

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Pós-Graduação em Teoria E História Literária 

 
Como bem aponta Paul Zumthor (1997, 2000), a voz está na base de fenômenos culturais 

tão variados, que seria necessário fundar uma “ciência da voz”, uma ciência “global” e 
interdisciplinar, para lidar com a complexidade das relações entre os aspectos corporais da 
emissão oral, os seus valores culturais e os elementos especificamente textuais. O trabalho de 
Corrado Bologna sobre metafísica e antropologia da voz (Flatusvocis), prefaciado por Zumthor, 
também reivindica a centralidade da voz em fenômenos culturais mais ou menos dispersos – “a 
voz e o salão”, “a voz e o púlpito”, “a voz da técnica” e “a autoridade da voz” são alguns dos 
capítulos de seu livro. Mesmo que se considere somente o campo propriamente literário, o termo 
“voz” é amplamente usado: “voz” pode equivaler à emissão sonora de um texto via corpo (em 
estudos sobre a literatura oral); aos pontos de vista que organizam uma narrativa (quando se 
pensa sobre narrador e personagens na construção ficcional); às particularidades estilísticas de 
um escritor (ao se focalizar a elaboração da linguagem poética); às diferentes posições ideológicas 
assumidas ou não pelo discurso literário, e ao que mais o termo voz possa eventualmente 
metaforizar.  

Assim, esta comunicação ― que tem de início o objetivo de pensar as relações mais gerais 
entre voz e linguagem, estudadas neste primeiro ano de pesquisa de doutorado ―, deve partir do 
dado incontroverso da experiência de que “voz” é essa materialidade sonora emitida pelo corpo - 
via pulmões, garganta, língua e boca -, associada ou não à palavra. Mais além, se escutarmos a 
voz como uma “coisa” radicalmente ancorada num corpo (ZUMTHOR, 1997), mas ao mesmo 
tempo como uma “coisa” que se dirige a um outro, iremos percebê-la em seu primeiro indício de 
linguagem. A voz aponta sempre para uma presença e, como tal, a voz tem uma função auto-
referencial que revela uma “singularidade encarnada”, isto é, a singularidade de um sujeito cuja 
voz é diferente de todas as outras, também únicas, com as quais se comunica. Como argumenta 
Adriana Cavarero (2005), a voz tem, por isso mesmo, uma condição essencialmente relacional. 
Destinada aos ouvidos, a voz implica uma escuta. Relaciona dois ‘aparelhos’ do corpo – o da fala e 
o da audição – e os sujeitos que por meio dela interagem. 

Compreende-se, por essa força que interpela um outro, que a voz é som, não 
necessariamente palavra, mas “la parola costituice la sua destinazione essenziale” (CAVARERO, 
op.cit., p.19). Assim, a voz antecede e gera palavra, mas também a excede por meio de suas 
qualidades materiais.  

O perigo, no entanto, quando se busca uma conceituação do que seja “voz”, é caracterizá-la 
a partir da perspectiva da linguagem enquanto um sistema no qual o jogo de significações se 
estabelece no interior de um conjunto idealmente fechado de significantes, cujos conteúdos 
teriam uma estabilidade. Nesse caso, a voz e suas características materiais, como o tom, o timbre, 
a altura, ficam reduzidas, de partida, a mero veículo de comunicação, ou seja, reduzem-se à idéia 
de imagem acústica de um signo que, este sim, seria inteiramente responsável pelo sentido. Isso 
quer dizer que, quando alguns dos numerosos elementos que compõem a voz não são 
endereçados à palavra ou excedem a função mais imediata do trânsito de informações, eles são 
entendidos ou escutados como resíduo insignificante, mal percebido, ou como ruído indesejável. 
Assim que, em favor de uma transparência da linguagem (para usar aqui uma metáfora visual), a 
voz pode ser, na operação mesmo da escuta, ‘silenciada’.  

 Se bem entendido, essa perspectiva nega à voz um horizonte de sentido que incida sobre a 
palavra. Se, no entanto, compreendermos a linguagem a partir de uma perspectiva da voz – isto 
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é, sem deixarmos de perceber que ela possui mais elementos sonoros que os destinados à 
veiculação da palavra – podemos dizer, junto com Cavarero, que “Il senso (...) transita dalla sfera 
acústica alla parola.” (idem, ibidem). Inverte-se, portanto, a perspectiva: mais que a palavra, as 
qualidades únicas de uma voz não somente abrem o primeiro horizonte de sentido, mas também 
podem desestabilizar – em maior ou menor grau – a significação das palavras que veicula. 
Trabalhando sob essa perspectiva, Paul Zumthor introduziu no campo dos estudos literários um 
novo conceito, o de vocalidade, que se distingue nitidamente de oralidade. Essa distinção é 
sintetizada pelo autor ao prefaciar o livro de Corrado Bologna: “Definisco ‘oralità’ Il 
funzionamento della voce in quanto portatrice di linguaggio; ‘vocalità’ l’insieme delle attività e di 
valori che le sono proprii indipendente dal linguaggio” (Zumthor, apud Bologna, op. cit., p.7).  

Assim, a partir de colocações gerais ― de ordem mais teórica ― sobre as relações entre 
voz, linguagem e literatura, a comunicação apresentará uma primeira abordagem do estudo da 
“vocalidade” na obra de Guimarães Rosa, que deverá compreender três níveis do discurso 
literário. O primeiro deles, e aparentemente o mais óbvio, é o nível estilístico, que já foi até certo 
ponto abordado pela crítica, na medida em que ela, desde a publicação de Sagarana, viu-se 
desafiada por uma fala sertaneja cuja representação literária extrapolava qualquer outra 
experimentação de linguagem no campo do regionalismo. O segundo nível é o da enunciação 
narrativa, isto é, o das diferentes situações a partir das quais os vários narradores rosianos 
enunciam suas estórias. Em maior ou menor grau, essas configurações potencializam a percepção 
do texto como voz – por exemplo, na estruturação dialógica de Grande Sertão: Veredas ou na 
típica situação de narração vocalizada em que se apresentam os tantos contadores rosianos. O 
terceiro nível é temático. Se a definição mais geral do conceito de vocalidade diz respeito aos 
diferentes usos que se fazem da voz e aos valores simbólicos a ela atribuídos, utilizamos esse 
conceito no interior do universo ficcional criado por Guimarães Rosa. Assim, o objetivo será 
apresentar uma breve leitura de trechos de Meu tio o iauaretê e O recado do morro, para se 
analisarem duas diferentes funções que a voz assume em contextos ficcionais que, a nosso ver, 
garantem-lhe um lugar central.  
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Estória acabada: sobre Diadorim, violência e o silêncio em Grande Sertão: Veredas 
 

Aluno: Felipe Bier Nogueira.  
Orientador: Márcio Seligmann-Silva. 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Ciências Sociais 

 
É possível afirmar que, durante os últimos quinze anos, proliferou-se o esforço de parte da 

crítica literária no sentido de esclarecer os nexos entre as dinâmicas da vida social no Brasil e a 
forma singular do romance de Guimarães Rosa: construiu-se o consenso, entre alguns dos 
principais críticos rosianos, de que os elementos presentes em Grande Sertão: veredas 
permitiriam uma visada para o processo de modernização do Brasil. É certo que a literatura de 
Rosa joga luz sobre muitos dos processos sociais fremidos pelo choque de ‘ventos contrários’ da 
história e que podem ser resumidos na idéia de modernização: no entanto, pretende-se mostrar 
que, no confronto entre os ventos – entre a tradição e a modernidade, entre os costumes 
senhoriais e os burgueses – o resultado é algo de outra natureza, explicitado logo na epígrafe do 
romance: “o diabo na rua, no meio do redemoinho”. Ou seja, ter-se-ia, no centro do vórtice 
formado pelo embate de ventos contrários, o próprio sinal de desordem. A obra de Guimarães 
Rosa, nesse sentido, cristalizaria sua riqueza através da exploração deste choque. Neste sentido, 
sua literatura de fato se constituiria ‘no meio do redemoinho’: lócus em que seu caráter político 
assume outros contornos que não o da simples transição do antigo para o novo, ou da 
justaposição do novo sobre o antigo. É necessário, portanto, que se aceda a uma concepção de 
modernização que permita à crítica apreender o movimento da obra rosiana de forma a aliar seu 
potencial estético a seu teor político. Propõe-se como método de abordagem da obra uma leitura 
que se desdobra em duas chaves: a primeira, um recorte horizontal, calcado na história brasileira; 
a segunda, um aporte vertical, cujo fim é mostrar o ponto em que, através dos agenciamentos que 
a representação da violência no romance movimenta, a obra rasga seu invólucro particular – a 
mise-en-scène do declínio do poder patriarcal brasileiro e a consolidação da mediação das relações 
sociais pela lei no universo do sertão – e avança em direção à matéria bruta da soberania moderna 
– na qual a relação intrínseca entre lei e violência é fundamental. Partindo do trabalho sobre três 
principais eixos analíticos – a saber, o rastreamento de questionamentos éticos no romance, o 
estudo das metamorfoses na feição da violência e a pesquisa do entrelaçamento entre violência, 
amor, culpa e linguagem nas relações entre Riobaldo e Diadorim –, espera-se propor a 
identificação da substância mobilizadora tanto de aspectos do conteúdo da obra quanto de seu 
estatuto formal. 

 Para isso, em Grande sertão: veredas, a representação da violência jagunça oferece uma 
importante porta de entrada para a análise. Se, em entrevista a Günter Lorenz, Guimarães Rosa 
afirmou, sobre a violência jagunça, que seus jagunços vivem sem consciência do ‘pecado original’ 
e que, por isso, o que acontece em seus livros não pode ser considerado crime, pode-se supor 
que, de alguma forma, a violência jagunça escapa à sua apreensão pela esfera jurídica. Se, vista 
sob uma perspectiva mais ampla, a trama de Grande Sertão: veredas puder ser resumida como a 
representação do rearranjo soberano do poder no Brasil, torna-se evidente que, no romance, este 
processo parece efetivamente se pautar pelo esfacelamento da possibilidade de justiça e pelo 
contato com um tipo mais brutal de violência. A representação desta violência sem sentido, de 
uma lei que está prestes a se tornar puro enunciado, é precisamente a estrutura da norma 
soberana sobre a qual as sociedades modernas deitaram raízes. Instalada nesta relação de exceção 
originária, a culpa que é constitutiva do relato de Riobaldo – que acaba por dar ao romance tons 
confessionais e de testemunho – não é tributária a algo que possa ser observado na epiderme do 
enredo: a saber, a alguma falta moral cometida pelo herói. Da mesma forma, o destino que impele 
o jagunço ao fundo do sertão – ao cenário do pacto (que munirá Riobaldo do vigor necessário para 
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se tornar chefe e dar fim à guerra) – encontra sua força na matéria que o alimenta: o contato com 
uma violência aquém do direito, que é trazida ao centro da vida política pelo processo de 
redefinição dos contornos éticos promovida pela modernização.  

 A grande questão do romance erigir-se-ia, portanto, como a seguinte: a mesma potência 
soberana que arrasta Riobaldo para as zonas remotas do sertão e da alma, para um lócus em que 
a vida se trasveste em culpa, as escolhas em destino, revela-se em sua ambigüidade ao tragar a 
possibilidade de Riobaldo constituir-se como sujeito numa narrativa plena e, ao mesmo tempo, 
fazer do ato de narrar uma necessidade para se completar o golpe do poder puro que rompe com 
o ciclo de violência fratricida, instaurado após a morte de Joca Ramiro. Neste sentido, Rosa logra 
construir uma narrativa que habita exatamente a zona entre a possibilidade e a impossibilidade de 
narrar, entre o pacto com um Diabo que é pura negatividade, mas fonte de positividade soberana, 
e o amor por Diadorim: amor fruto do destino, que o inclina à narração e à violência messiânica. 
Desta forma, é possível perceber que Grande Sertão: veredas se insere num campo de forças que 
molda a narrativa em um espiral, deformado e atraído tanto pelo amor como pela violência, que 
leva o herói a tocar o fundo de seu próprio testemunho, em que linguagem, violência e cultura 
parecem se confundir. Como desdobramentos deste contato, sua obra ganharia contornos 
universais ao representar a cada vez mais escassa possibilidade de justiça e redenção ante uma 
violência informe e, por isso, monstruosa. Pretende-se mostrar, portanto, como Grande Sertão: 
veredas se utiliza desta violência notadamente moderna como força que o move, num primeiro 
momento, rumo à armação da estrutura do universo jagunço sobre bases míticas para, depois, 
levá-lo à sua desconstrução trágica, revelando o ciclo de violências preso à culpa e ao destino; 
formando, assim, um arco cujas extremidades seriam ocupadas pelo teor testemunhal do relato 
de Riobaldo e pelo desfecho messiânico da trama. 
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Nocturno de Chile entre a literatura e a história 
 

Aluno: Jáder Vanderlei Muniz de Souza.  
Orientadora: Laura Janina Hosiasson  

Instituição: USP 
Curso: Letras 

 
O presente trabalho se detém no romance Nocturno de Chile (2000), peça emblemática da 

nova literatura latino-americana na virada de século (XX-XXI) e uma das últimas obras publicadas 
em vida pelo escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003). A obra é um relato em primeira pessoa, 
feito por seu protagonista, o padre, poeta e crítico literário Sebastián Urrutia Lacroix, que está em 
seu leito de morte quando decide contar sua história e rememorar “os atos que o justificam”.  

O relato do Padre Lacroix parte da necessidade de se defender de acusações a ele feitas por 
um outro, a quem se refere como joven envejecido, espécie de interlocutor antagônico. Esse 
interlocutor, no entanto, não se materializa, mas circunda o narrador como um fantasma, 
instigando-o. Daí a necessidade de contar sua vida, justificar-se e desmentir o oponente. E se essa 
necessidade funda a narrativa, há, então, um paralelo entre aquilo que, segundo Lacroix, é dito 
pelo joven envejecido e as coisas que terão ênfase em sua história. O padre enfermo decide a 
princípio contar sua vida, uma história pessoal, portanto. Mas o descrédito que lhe é infringido é 
de ordem política e impõe um vínculo inquebrantável entre o público e o privado, de onde provêm 
os valores que determinam sua relação com a História. Sebastián Urrutia Lacroix, para contar sua 
história, precisa, necessariamente, transitar entre ambos espaços, que terminam por fundir-se em 
seu relato. Assim, ao decidir buscar em suas lembranças os atos que o justificam, está fazendo, de 
modo deliberado ou inconsciente, uma opção por contar também, e sobretudo, a História recente 
de seu país, período que corresponde, no plano pessoal, à sua relação adulta com o mundo. 

A partir daí o personagem narrador relembra sua vida, desde os anos 1950, quando ainda 
bastante jovem decide tornar-se padre, até meados dos anos 1990, sua fase terminal. Esse 
período abarca, como sabemos, importantes acontecimentos históricos, desde a ascensão de 
Salvador Allende e seu conturbado governo no início dos anos 1970, passando pelo golpe militar 
que o derruba em 1973 e a ditadura militar a partir daí implantada, sob o comando do Gal. 
Augusto Pinochet, e alcançando o processo de redemocratização do país, iniciado em fins dos 
anos 1980. Esses acontecimentos e seus desdobramentos, de modo explícito ou relativamente 
velado, adentram a obra e se impõem como um de seus temas fundamentais à medida que a 
história pessoal do narrador se imbrica com a História coletiva de seu país. Essa relação de Lacroix 
com a História dá-se tanto pela sua participação em alguns episódios que o vinculam ao poder 
estabelecido durante a ditadura, como pelo modo como traz em seu discurso esses eventos, além 
de outros tantos nos quais não toma parte diretamente.  

A narrativa, na voz de Sebastián Urrutia Lacroix, segue, assim, um caminho linear, 
seqüencial, característica primeira da História enquanto disciplina, discurso e atividade intelectual, 
que investiga como, ao longo do tempo, os homens vivem, relacionam-se e se organizam em 
sociedade - Há, no entanto, ao longo do romance, algumas digressões que se interpõem à história, 
mas, por outro lado não interrompem seu curso gradativo.. A História parte, dessa forma, de um 
presente, que é sempre transição, e que se funda em heranças do passado, tanto recente como 
longínquo; sua tarefa consiste, então, em compreender esse passado, justificar o presente e 
projetar um futuro. Assim o faz Lacroix. Situado em um determinado presente, o leito de morte, 
busca no passado os atos e experiências que o explicam e termina, com um sentimento de 
derrota, projetando um futuro, de qualquer modo vulgar e desprovido de ilusões. O personagem 
narrador tem inicialmente, como já foi colocado, uma motivação pessoal. É a sua história que 
pretende contar; passar a limpo a própria vida e restabelecer sua imagem ao que seria seu lugar 
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de direito. Sua trajetória está, no entanto, imbricada com a História maior e seus determinantes 
coletivos. 

Diante dessa arquitetura do romance intimamente ligada a (re) escrita da História, interessa 
a este trabalho, e estabelece-se como seu eixo central, uma investigação sobre as formas como tal 
construção é elaborada por Roberto Bolaño. Pretende-se ao longo da pesquisa analisar e 
compreender a forma como: 1. O escritor (Bolaño) elabora um encontro entre Literatura e 
História; 2. Reescreve a história recente do Chile; 3. Intervindo num outro espaço que não o seu 
campo de origem, leva a cabo um trabalho literário e responde ás demandas dessa arte. 

Parte-se da hipótese, portanto, de que o referido romance configura uma opção político-
estética por contar a História, opção essa que alicerça a obra de maneira fundamental, sendo a 
sua compreensão, por isso, uma chave mestra para uma leitura lúcida e eficaz do texto de Bolaño. 
Vale ressaltar, por fim, que embora centralize suas atenções neste aspecto e o considere como o 
mais importante na obra, este projeto não ignora as demais motivações do romance, aborda-as e 
dá-lhes um justo espaço de atenção no decorrer do trabalho. 
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MESA 44 – LITERATURA BRASILEIRA DO SÉCULO XIX 
A repercussão da obra de José de Alencar na imprensa periódica do século XIX 
 

Aluna: Valéria Cristina Bezerra 
Orientadora: Márcia Azevedo de Abreu 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Mestrado em Teoria e História Literária 

 
Em Como e porque sou romancista, redigido em 1873, José de Alencar afirma 

que, quando surge um novo escritor, a imprensa o recebe de forma festiva e celebra 
sua produção. Para ele, entretanto, o caminho teria sido áspero, sem qualquer 
colaboração da crítica para a divulgação de suas obras. Tratando do silêncio que a 
imprensa fez a respeito de Lucíola, completa: 

 
Há de ter ouvido algures, que eu sou um mimoso do público, cortejado pela 
imprensa, cercado de uma voga de favor, vivendo da falsa e ridícula idolatria 
a um nome oficial. Aí tens as provas cabais; e por elas avalie dessa nova 
conspiração do despeito que veio a substituir a antiga conspiração do 
silêncio e da indiferença (Alencar, 2005, p.p. 66-67). 

 
Alencar se queixa de ter sofrido com o silêncio por parte da imprensa e, no início 

da década de 70, de estar sendo alvo de uma conspiração por parte da crítica, 
provavelmente numa referência às cartas trocadas entre Semprônio - Franklin Távora - 
e Cincinato - José Feliciano de Castilho -, publicadas no bissemanário Questões do Dia, 
nas quais os romances de Alencar eram alvos de críticas cáusticas. 

Machado de Assis, em prefácio à edição de O Guarani, de 1887, em relação à 
indiferença pronunciada por Alencar, afirma: 

 
Um dia, respondendo a Alencar em carta pública, dizia-lhe eu, com 
referência a um tópico da sua, - que ele tinha por si, contra a conspiração do 
silêncio, a conspiração da posteridade. Era fácil antevê-lo: O Guarani e 
Iracema estavam publicados; muitos outros livros davam ao nosso autor o 
primeiro lugar na literatura brasileira. Há dez anos apenas que morreu; ei-lo 
que renasce para as edições monumentais, com a primeira daquelas obras, 
tão fresca e tão nova, como quando viu à luz, há trinta anos, nas colunas do 
Diário do Rio. É a conspiração que começa (Assis, Machado de, apud 
Guimarães, 2004, p. 112). 

 
Machado, em resposta à suposta “conspiração do silêncio e da indiferença”, de 

que Alencar se queixa, afirma ao escritor que ele tem a seu favor a “conspiração da 
posteridade”, a qual reconheceria devidamente o seu destaque para a literatura no 
país. 

Os estudiosos do escritor interpretam de formas distintas essas declarações de 
Alencar e de Machado. Maria Cecília Boechat, apesar de entender que se deve 
relativizar essa afirmação de Alencar, acredita que tenha havido uma resistência por 
parte da crítica em relação à obra do escritor (2003, p.p. 20-22). Hélio de Seixas 
Guimarães é mais categórico, pois acredita que as queixas tenham resultado, não do 
descaso do público em relação à grande missão literária que os escritores pretendiam 
alcançar com suas obras, mas, na verdade, da ausência de público “num país de 
analfabetos e de elite inculta” (2004, p.p. 100-101). 
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No entanto, um levantamento prévio sobre a recepção crítica de Alencar na 
imprensa periódica da corte do século XIX revela que há uma quantidade considerável 
de artigos sobre a obra desse escritor. Consultando biografias, teses e textos críticos 
sobre Alencar, foi possível localizar quase uma centena de artigos e notas publicados 
sobre o escritor de 1857 a 1873, ano em que foi redigido Como e porque sou 
romancista.  

O tipo de crítica referida por Boechat, que revela resistência em relação ao 
escritor, aparece, sobretudo, na década de 70, com as “Cartas a Cincinato”. Em geral, a 
leitura desses artigos revela que Alencar usufruía de grande prestígio entre os letrados 
do período. José Ignácio Gomes Ferreira de Menezes, em artigo sobre Iracema, em 
1867, afirma: 

 
Cumpre-nos dizer que não é como crítico que traçamos estas linhas 
medíocres. Mercê de Deus não somos tão ousados e sem cerimônia, que 
alcemos o pé para calçar, em frente do nome tão respeitável de José de 
Alencar, um tão alto coturno, somos apenas admirador dos seus belos 
romances. Quando, há já um ano, lemos no Rio de Janeiro O Guarani, um 
dos seus primeiros romances, ficamos na verdade pasmos e quase que 
descremos da contingência humana. (...) De espaço a espaço eu interrompia 
a leitura desse mágico livro, esfregava os olhos, apalpava-me todo, 
julgando-me em sonhos provocados pelo êxtase, que produz o ópio, ou 
crendo que era as Mil e uma noites que me prendia a atenção, ou, enfim, 
que eu me embalava, como a voluptuosa Iracema, entre dois grossos 
troncos de jequitibá, aos cadenciados vaivéns da indiana rede! A leitura do 
Guarani agrada, deleita, arrebata, mas não cansa (Arquivo Literário, 
setembro de 1867). 

 
O trecho evidencia não só o destaque conferido a Alencar, devido à postura 

modesta em que o crítico se coloca, mas também a promoção entre os leitores da 
leitura do romance, ao dizer que O Guarani “agrada, deleita, arrebata, mas não cansa”. 
Em muitas críticas, identifica-se essa propaganda favorável a Alencar, a partir da qual o 
leitor era incentivado a apreciar as suas obras. Além do mais, é possível identificar 
também nessas críticas a repercussão de público que tinham os seus romances, como 
se pode depreender em artigo anônimo do Diário do Rio de Janeiro,em 1864: 

 
Em ambos esses livros [Lucíola e Diva], porém, transluz a seiva fecunda e 
abundante de um belo talento literário, que todos conhecem, que todos 
aplaudem (...). O valor que o público dá aos seus escritos deve ter-lhe 
revelado o favor com que o mesmo público os recebe e procura (Diário do 
Rio de Janeiro, “Parte Literária”, 15 de abril de 1864). 

 
No ano em que esse texto aparece, Alencar já tinha publicado cinco romances, e 

a maior parte de sua produção dramática já havia sido encenada e publicada, o que 
possibilitaria a popularidade evidenciada na afirmação de que “todos *o+ conhecem, 
todos *o+ aplaudem”.  As insistentes referências ao público indicam que, para a crítica, 
havia sim um público leitor, que movimentava a produção literária nacional e 
estrangeira no país. Esses artigos podem revelar uma nova perspectiva da repercussão 
da obra de José de Alencar no século XIX, a despeito das declarações do próprio autor.   

Esta comunicação é parte da dissertação de mestrado O Leitor de José de 
Alencar, na qual se pretende analisar as representações de leitor em sua perigrafia 
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textual (prefácios e posfácios) e na recepção crítica e historiográfica de seus romances. 
No SETA, serão apresentados os indícios de popularidade da obra de Alencar na 
recepção crítica publicada na imprensa periódica. 
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As Encenações de Martins Pena no Teatro de São Pedro de Alcântara: o repertório e 
os artistas (1838-1855) 
 

Aluna: Ana Laura Donegá  
Orientadora: Márcia Azevedo de Abreu 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Mestrado em Teoria e História Literária 

 
A pesquisa de Mestrado em desenvolvimento, apoiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), visa a contextualizar as 
encenações de Martins Pena (1815-1848) no Teatro de São Pedro de Alcântara, entre 
as décadas de 1840 e 1850, uma época caracterizada pelas concepções distintas - a 
romântica e a realista - sobre o papel do teatro, a dramatização realizada pelos atores 
e a composição estética das peças. Para compreender a relação entre o autor, a mais 
importante casa de espetáculos da Corte e seus artistas, tendo em vista as concepções 
culturais, estéticas e teatrais do período, pretendemos reconstituir o repertório dos 
programas, considerando os gêneros encenados, os acompanhamentos musicais, as 
apresentações de dança e os artistas atuantes, objetivando verificar as condições das 
representações de suas peças nos espetáculos. Ademais, será avaliada a recepção da 
crítica e do público diante de suas obras exibidas e acompanhada as discussões acerca 
da arte dramática. O projeto de pesquisa também prevê o estudo da construção da 
comicidade em seus textos mais encenados no período, O Noviço, Os Irmãos das Almas 
e O Judas em Sábado de Aleluia, a partir da análise dos recursos farsescos, empregados 
pelo autor, provenientes da tradição cômica popular, principalmente dos entremezes 
portugueses, gênero encenado com frequência nos teatros da Corte na primeira 
metade do século XIX (LEVIN, 2005). 

Martins Pena é tido pela historiografia literária brasileira como o precursor da 
comédia nacional de costumes, por ter iniciado uma situação teatral nova nos palcos 
da época, visto que suas peças cômicas abordam tipos e aspectos político-econômicos 
da sociedade imperial. (ARÊAS, 1987). O comediógrafo é consagrado por sua acurada 
capacidade de observar cenas do cotidiano e levá-las, com maestria e humor, aos 
palcos. Segundo Prado (1999, p. 57): "o seu teatro revela um pendor quase jornalístico 
pelos fatos do dia, assinalando em chave cômica o que ia sucedendo de novo na 
atividade brasileira cotidiana, com destaque especial para a cidade do Rio de Janeiro."  

O autor compôs um total de vinte e oito títulos, sendo dezoito comédias em um 
ato e quatro em três atos, somadas a seis dramas históricos. Do conjunto de sua obra 
dramática, vinte peças estrearam e foram frequentemente encenadas no Teatro de 
São Pedro de Alcântara, entre 1838 e 1847, em espetáculos dedicados ao benefício de 
atores da companhia dramática desse teatro. Isso demonstra a estreita relação que 
Martins Pena mantinha com essa casa de espetáculos e revela a boa aceitação de suas 
comédias pelo público, pois, em espetáculos beneficentes, os artistas procuravam 
encenar peças que eram apreciadas pelos espectadores, para assim atraí-los ao teatro 
e garantir uma boa receita com a venda dos bilhetes.  

A estreia de Martins Pena nos palcos foi com O Juiz de Paz da Roça, comédia que 
satiriza a justiça brasileira imperial e traça um painel da vida de uma família roceira. A 
peça foi encenada pela companhia dramática do ator João Caetano dos Santos, em 04 
de outubro de 1838, em espetáculo dedicado ao benefício da atriz Estela Sezefreda. 
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Entre 1845 e 1847, a maior parte de sua obra dramática estreou, incluindo O Noviço, 
comédia de grande destaque no período, Vitiza ou O Nero de Espanha e A Mulher Feia, 
os únicos dramas encenados. Embora tenha escrito peças sérias, suas comédias, 
composições populares influenciadas pelos entremezes portugueses e repletas de 
recursos farsescos (FARIA, 2001), foram as responsáveis pela sua consagração no 
teatro.  

Devido à crescente exibição das peças de Martins Pena nos palcos, 
principalmente após a segunda metade do decênio de 1840, o editor e livreiro Paula 
Brito tentou organizar, em 1846, uma edição coletiva, intitulada Theatro Brasileiro, 
que objetivava abarcar doze comédias do autor, impressas em série. Dentre os títulos 
publicados e divulgados em anúncios de comercialização de livros no periódico Diário 
do Rio de Janeiro, estavam A Família e a Festa da Roça, O Diletante e Quem Casa, Quer 
Casa.  

A hipótese de pesquisa pressupõe que Martins Pena foi o comediógrafo 
brasileiro mais encenado no Teatro de São Pedro de Alcântara, já que estreara suas 
peças neste teatro e mantivera contato próximo com sua companhia de atores. 
Ademais, nota-se, como característica principal do programa deste teatro, uma forte 
tendência de inclusão de farsas populares no encerramento dos espetáculos. Neste 
caso, as comédias do autor eram uma opção acessível à esta empresa teatral que, 
provavelmente, mantinha os manuscritos das peças. 

Sendo este um trabalho de crítica literária, aliado à vertente histórico-cultural, a 
metodologia de pesquisa contempla a investigação na imprensa oitocentista, na 
fortuna crítica de Martins Pena e na historiografia literária e teatral. O levantamento 
de dados inéditos vem sendo realizado em fontes primárias, pela consulta de 
periódicos cariocas publicados nas décadas de 1840 e 1850. Estes mantinham uma 
relação estreita com os teatros, pois como as casas de espetáculos eram as principais 
fontes de entretenimento do período e o jornal se apresentava como o instrumento 
mais eficiente de divulgação e comunicação de notícias, quaisquer assuntos que 
envolvessem os espetáculos teatrais, o público e a crítica de intelectuais faziam-se 
presentes nas páginas dos periódicos, em forma de anúncios, cartas de espectadores, 
comunicados de atores e artigos de opinião. Além do Diário do Rio de Janeiro e Jornal 
do Commercio, periódicos diários de grande circulação na Corte, também são 
consultados jornais literários e teatrais, tais como, O Clarim dos Theatros (1851), Jornal 
das Senhoras (1852-1855), Álbum Semanal (1851-1853), A Abelha (1856) e Actualidade 
(1858-1859). 

A proposta de pesquisa da obra dramática de Martins Pena, considerando-se o 
contexto histórico-cultural em que esta foi produzida e recebida pelos espectadores e 
leitores contemporâneos, em encenações nos palcos e em edições de brochura 
comercializadas em livrarias, contribui com o desvelamento de uma fase da arte 
teatral na Corte brasileira. 

O que pretendemos apresentar no XVI SETA, além das propostas do projeto de 
pesquisa, é uma primeira análise das encenações de Martins Pena no Teatro de São 
Pedro de Alcântara, entre os anos de 1838 e 1855, destacando o repertório dos 
programas e os artistas atuantes nos espetáculos. 
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Os títulos do gênero romance mais consultados na Bibliotheca Nacional e Pública do 
Rio de Janeiro no período de 1833 a 1856 
 

Aluna: Débora Cristina Bondance Rocha 
Orientador: Márcia Abreu 
Instituição: IEL - Unicamp 

Curso: trado em Teoria e História Literária 
 

Em 1829, a posse da Biblioteca Nacional e Pública passou a ser do Brasil, após a 
independência do país. Nesta época, o acervo da instituição ainda era composto 
majoritariamente por obras raras e de autores eruditos. A instituição passou a receber 
mais livros mediante doações e devido à resolução de 12 de setembro de 1805, cujo 
cumprimento foi ordenado pelo imperador em 15 de novembro de 1827. Tal resolução 
da Assembleia Geral Legislativa decretou que folhas, periódicos e jornais públicos 
dirigidos às bibliotecas públicas não pagariam portes de correio, bem como livros 
encaminhados para as mesmas seriam isentos de direitos alfandegários e portos secos. 
Assim crescia o acervo da casa, sendo possível que, diante desta ação, a Biblioteca 
tenha recebido livros de menor valor pecuniário, como romance. 

Nesta época, este gênero começava a ser aceito pela crítica literária, embora há 
muito tempo já fosse lido e apreciado pela maioria dos leitores. Esta pesquisa nasceu 
devido ao interesse em saber quais romances eram lidos e por qual faixa da população. 
Tendo isto em vista, uma das raras fontes que nos possibilitam realizar tal estudo em 
meados do século XIX é o “Códice de Consulta Pública” da Bibliotheca Nacional e 
Pública do Rio de Janeiro. Por meio de dados acerca das consultas a Belas Letras 
realizadas na casa temos acesso aos títulos de romance mais consultados pelos 
consulentes entre 1833 e 1856, período de vigência desses códices. 

Vale ressaltar que segundo o recenseamento organizado pelo Dr. Roberto Jorge 
Haddock Lobo dos anos 20 até 1849, contabilizou-se 266.466 habitantes no município 
do Rio de Janeiro. Destes, 155.864 eram livres (58,49%) e 110.602 escravos (41,51%). 
Na cidade (freguesias urbanas e suburbanas) moravam 205.906 habitantes, enquanto 
nas freguesias rurais 60.550 (22,73%). A maioria da população era masculina: 120.730 
(58,63%) homens, sendo 68.575 a quantidade de homens livres (58,95%). O número de 
mulheres era de 85.176 (41,37%), destas 47.744 eram livres (41,05%). No que tange à 
nacionalidade, o município dividia-se quase igualmente entre os de origem brasileira e 
os estrangeiros: 109.656 habitantes eram nascidos no país (53,26%) e 96.250 
estrangeiros (46,74%).  

Uma análise de progressão regressiva linear simples acerca da população 
analfabeta no país em meados do século XIX, realizada por Marchelli (2006), revelou 
que 82,3%, ou seja, cerca de 7.290.293 habitantes que residiam no Brasil eram 
analfabetos. Deste modo, a população alfabetizada no Brasil no período seria de 
17,7%, aproximadamente 1.567.294 habitantes. Outra projeção da taxa de analfabetos 
no Brasil, elaborada por Coelho de Souza (1999. In: MARCHELLI, 2006), entre 1750 e 
2020, mostrou que havia cerca de 80% de analfabetos na população brasileira entre 
1822 e 1858 (período de estudo do pesquisador a que abrangeu o período estudado 
nesta pesquisa). Sendo assim, é possível deduzir que em meados do Oitocentos o 
número de alfabetizados no Brasil oscilava entre 15 e 20% da população. 
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Levando em consideração que a população livre da cidade do Rio de Janeiro em 
1849 (período em que os dados de estimativa da população mais se aproximam desta 
pesquisa) era de 116.319 habitantes, o número de alfabetizados neste período seria de 
aproximadamente 17.447 a 23.263 habitantes, tendo em vista a porcentagem de 
alfabetizados no Brasil. 

Ainda assim, é preciso ponderar que a vinda da família real ao país contribuiu 
significativamente para que as transformações ocorridas criassem uma pressão 
cultural diante do investimento realizado no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, isso 
provavelmente fez com que houvesse mudanças no que tange à educação. Posto que 
era sede da coroa, muitos estudiosos e profissionais dos mais diversificados ramos 
foram para a corte oferecer seus serviços ao imperador e à população, o que deve ter 
contribuído para o aumento da quantidade de alfabetizados no Rio de Janeiro em 
relação às demais cidades do país.  

A partir desta breve reflexão sobre o índice de alfabetizados no país e na cidade 
do Rio de Janeiro em meados do Oitocentos, é importante frisar que um pequeno 
percentual da população carioca deste período deveria frequentar e consultar livros na 
Bibliotheca Nacional e Pública do Rio de Janeiro. 

Na tentativa de compreender a preferência de leitura desses possíveis leitores de 
romance na Biblioteca, as análises foram divididas em três períodos. O primeiro 
momento, de 1833 a 1840, foi marcado pela criação dos códices e se estende à década 
anterior à explosão do romance-folhetim, segundo Marlyse Meyer (1996). O segundo 
período, que abrange de 1841 a 1848 (ano da primeira consulta a um título de 
romance produzido no Brasil), correspondeu ao auge do romance-folhetim bem como 
aos momentos iniciais da produção sistemática de romances no Brasil. O último 
recorte compreendeu os anos de 1849 a 1856, período em que títulos de romance 
produzidos no Brasil disputaram a preferência dos consulentes da casa com os já 
conhecidos títulos estrangeiros.  

Neste artigo, daremos destaque aos cinco títulos de romance mais consultados 
na Biblioteca em cada período, com a finalidade de tentar observar o quê despertava a 
curiosidade dos consulentes da instituição levando em consideração os títulos mais 
consultados do gênero. A saber, os cinco títulos de romance mais consultados: 

 

 1833 a 1840: 1º Les mille et une nuits (91 consultas), 2º Histoire de Gil Blas de 
Santillane (83), 3º Les Aventures de Télémaque (75), 4º Contes Mogols (65) e 5º 
Pamela, or Virtue Rewarded e Novelas Orientais, por um sábio da Persia (38); 

 1841 a 1848: 1º Histoire de Gil Blas de Santillane (71 consultas), 2º Gorgone 
(65), 3º Salamandra (53), 4º Les mille et une nuits (35) e 5º Les Aventures de 
Télémaque (20); 

 1849 a 1856: 1º Histoire de Gil Blas de Santillane (62 consultas), 2º Les Mystères 
du peuble (50), 3º Deos dispõe (48), 4º Os dois amores (26) e 5º Gorgone (25). 
 

Apenas com a apresentação destes dados já é possível notar que alguns títulos se 
mantiveram presentes no gosto daquele público por muitos anos ao passo que 
também aumentou o interesse por títulos recém impressos, como o romance marítimo 
Gorgone, publicado em 1844 e disponível para consulta poucos anos depois na 
Biblioteca. 
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Joaquim Manuel de Macedo: polígrafo das letras no II Reinado. 
 

Aluna: Juliana Maia de Queiroz 
Orientador: Márcia Azevedo de Abreu 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Doutorado em Teoria e História Literária 

 
A presente comunicação está centrada na produção e circulação de romances do 

escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882), na cidade do Rio de 
Janeiro, na segunda metade do século XIX. Importante autor romântico, Macedo figura 
nas histórias literárias, sobremaneira, como aquele que produziu o primeiro romance 
nacional: A moreninha (1844).  

No entanto, a relevância de um estudo acerca de sua obra vai muito além desse 
marco inicial na prosa romanesca do Brasil. Assim como tantos outros escritores 
brasileiros do século XIX, Macedo participou ativamente dos variados espaços de 
sociabilidade dos homens de letras daquele século, atuando como político; professor 
de História do Colégio Pedro II; membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 
(IHGB); preceptor das filhas do Imperador; cronista; teatrólogo; poeta, além de 
romancista.  

Desempenhar variados papéis sociais no século XIX não foi privilégio apenas de 
Joaquim Manuel de Macedo, escritor em foco nesta apresentação. Visconde de 
Taunay, outro importante nome do Oitocentos, por exemplo, foi chamado de polígrafo 
das letras. Ele também fazia parte do grupo de escritores que, devido às mais diversas 
atividades profissionais, foram capazes de produzir diferentes textos e obras, passando 
pelos gêneros poesia; teatro; romance; crônica; crítica; relatos memorialísticos; bem 
como por discursos políticos e até relatórios de guerra. Nesse sentido, valem as 
palavras de José Veríssimo, quando da morte do autor de Inocência: “Pela variedade 
das suas aptidões, o Sr. Taunay mereceria esse feio nome de polígrafo, com que os 
bibliógrafos alcunham os que trataram e escreveram de muitas coisas”.  

Muito embora Macedo não tenha recebido tal caracterização explicitamente, 
poderia muito bem fazer jus a ela, afinal, o exercício de variadas atividades, ao lado do 
ofício da escrita literária é marca de nossa literatura desde que o Brasil passou a ter 
um sistema literário, tomando como base aqui a noção de Antonio Candido. Em outros 
termos, desde que temos em terras brasileiras a tríade autor/obra/público, há 
escritores que, além de produzir peças de teatro, poesias e romances, 
desempenharam os mais variados papéis sociais e institucionais na esfera pública. 
Poderíamos dizer, inclusive, que ainda no século XX, observamos fenômeno 
semelhante, se levarmos em consideração o grande número de escritores diplomatas, 
por exemplo, ou ocupando diferentes cargos no funcionalismo público. Sendo assim, 
não há como negar a interferência direta, ao observarmos a formação do nome de um 
determinado autor, de seu nome também como professor, médico, deputado, 
ministro, sobretudo no século XIX, momento em que a produção de romances se 
consolidava em terras brasileiras e que o projeto de construção de uma literatura 
nacional estava diretamente ligado à construção de uma nação, recém independente 
de Portugal. 

Interessa-nos observar de que forma essa pluralidade de papéis se faz presente, 
também, em sua produção romanesca, ou seja, de que maneira a produção e 
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circulação de sua obra dialoga diretamente com as demais atividades desempenhadas 
pelo escritor. Nesse sentido, procuraremos evidenciar, por exemplo, as interferências 
de suas atividades como cronista na escrita do romance A carteira de meu tio (1855), 
uma narrativa de viagem que foge ao gênero e que tem como tema central, a política. 
No caso de Memórias do sobrinho de meu tio (1868), o segundo romance que 
analisamos na tese, temos a temática política novamente em foco, mas desta vez, 
aliada ao gênero memorialístico de uma forma bastante inusitada. Neste romance, 
vemos surgir uma personagem feminina que foge completamente ao modelo 
romântico de A Moreninha. Em suas memórias, o narrador ganha a companhia de 
Chiquinha, uma versão vestida de saias do sobrinho, tão inescrupulosa quanto ele e, 
inclusive, mais esperta em muitas passagens. Na narrativa de 1868, continuação de A 
carteira de meu tio, destacamos também a relação entre ficção e realidade, 
evidenciada na própria narrativa, revelando, assim, um Macedo mais maduro e 
ousado. Nossa hipótese é a de que, ter um nome firme na praça em meados da década 
de sessenta do Oitocentos, quando a produção nacional estava consolidada e circulava 
em terras nacionais tanto quanto a produção estrangeira, garantiria ao escritor maior 
desenvoltura para o desenvolvimento de sua técnica narrativa. Prova disso, seria um 
romance como A luneta mágica (1869), por exemplo. Lançando mão, mais uma vez, da 
mistura de gêneros (o fantástico aliado à estrutura do romance romântico), Macedo 
não perde de vista um componente tão valorizado na escrita de romances no século 
XIX, a moral, mas dessa vez por meio de um objeto mágico: a luneta. Por sua lente, o 
personagem principal, Simplício, que sofre de dupla miopia (física e moral), passa a ser 
capaz de enxergar o mundo, mas com uma restrição: ele vê ora apenas o Bem, ora 
apenas o Mal, na sociedade. Sua redenção se dá, todavia, pela conquista da luneta do 
Bom Senso, o tema central da narrativa.  

Por meio da análise dos três romances mencionados anteriormente, tomando 
como base não apenas as características internas às obras, mas, de igual maneira, 
aquelas externas, tais como sua circulação no mercado livreiro do século XIX, 
esperamos poder alcançar, com maior precisão, o universo literário e social do qual fez 
parte ativamente Joaquim Manuel de Macedo no II Reinado. 
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MESA 45 – TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA 
As Cartas Chilenas entre a epístola e a sátira 
 

Aluna: Ana Paula Gomes do Nascimento 
Orientador: Antonio Alcir Bernárdez Pécora 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
As “Cartas chilenas” circularam em manuscritos anônimos no decênio de 1780 

em Vila Rica, atual Ouro Preto. As treze cartas que compõem a obra simulam o diálogo 
à distância entre Critilo, que escreve do Chile, e Doroteu, que se encontra na Espanha, 
a respeito dos desmandos de Fanfarrão Minésio, governador de Santiago. Por 
realizarem o vitupério de Fanfarrão, as “Cartas chilenas” são, nos dizeres de PÉCORA 
(1998/9, p. 153), uma obra do “gênero epistolar satírico”. De fato, o próprio título da 
obra indica a sua filiação ao gênero epistolar, porém, a história da recepção crítica das 
“Cartas chilenas” mostra que tal conclusão não é tão óbvia assim. FURTADO (1997), 
em estudo sobre a trajetória da crítica da obra entre 1845 e 1989, mostrou que nesse 
significativo intervalo de tempo as posturas interpretativas da obra sofreram poucas 
variações, e, de maneira geral, tendeu-se a classificá-las como documento 
historiográfico capaz de revelar os antecedentes da Inconfidência Mineira, do que 
como documento literário dotado de formas historicizadas.  

Apesar dos manuscritos das “Cartas chilenas” datarem do final do século XVIII, 
uma primeira edição da obra viria a público somente em 1845, tendo suscitado desde 
então uma grande variedade de debates entre historiadores, críticos, poetas e 
filólogos, tais como F. A. de Varnhagen, S. B. de Holanda, A. Ávila, Manuel Bandeira e 
M. R. da Lapa. A partir desses trabalhos estabeleceu-se que as missivas foram escritas 
como vituperação de Luís da Cunha Pacheco e Meneses, governador de Vila Rica entre 
1783 e 1788, e que seu mais provável autor seria Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810). 

Por terem surgido num período próximo à chamada Inconfidência Mineira, as 
cartas foram analisadas por Varnhagen em 1850 como “corpo de delito do orgulhoso 
Cunha Meneses”, inferindo a partir daí que o “desgoverno deste foi talvez a origem da 
primeira fermentação em Minas que levou o povo à conspiração que depois se 
descobriu (apud FURTADO, 1997, p. 94). FURTADO percebeu que “coube a essas 
palavras inaugurar a linha interpretativa que, estendendo-se pelos séculos XIX e XX, 
ataria ‘os fatos de Fanfarrão Minésio, governador do Chile’, à historiografia da 
conspiração”. Além desse elemento, a própria atribuição da autoria do poema a 
Gonzaga ratificaria essa leitura.  

O estudo de FURTADO (1997) evidencia também que, muitas vezes, a crítica teve 
dificuldade em “encaixar” perfeitamente essa linha de análise com certas passagens da 
obra nas quais Critilo não se mostra tão “revolucionário” ou “nacionalista” quanto se 
esperava. Sérgio Buarque de HOLANDA (1979, p. 225-226) deteve-se em alguns desses 
momentos: 

 
Em realidade tudo se encontra no poema menos as idéias de subversão que 
se poderia esperar. O autor empenha-se antes em querer ver restaurada – 
zelo de magistrado – do que em assistir a uma transformação da sociedade. 
Sua revolta não é contra as instituições que podem abrigar a injustiça mas 
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contra a injustiça que deturpa as instituições. Ele se revela aqui o extremo 
oposto de um revolucionário (...). 

  
Concordamos com HOLANDA no que se refere a essa percepção da obra, e 

pensamos que ela revela uma dimensão mais próxima da filosofia moral, do que de um 
ativismo político. 

PÉCORA (Revista USP, 1998/9, n. 40, p. 153), em resenha à obra de FURTADO, 
observa que “a crítica tradicional das Cartas postula como fundamental seu estatuto 
de documentação histórica, isto é, supõe nos versos um espelhamento não 
problemático de seu contexto e tende a anular assim a sua especificidade enquanto 
texto poético”. Assim,  constata que “temos de admitir que estamos num ponto ainda 
bastante aquém de uma ruptura mais aguda com a perspectiva tradicional de exame 
das Cartas Chilenas”. Para que tal ruptura ocorra, sugere que “seria preciso que novos 
trabalhos, mesmo os produzidos no âmbito da historiografia, tivessem uma 
compreensão básica da estrutura poética como ajuste de convenções a efeitos de 
sentido e convicções particulares”. 

 Em outras palavras, PÉCORA nos ensina que é preciso situar as “Cartas chilenas” 
no contexto das práticas de representação do século XVIII luso-brasileiro, que eram 
reguladas por uma instituição retórica, o que ocorreu até o início do século XIX, 
quando o conceito de mimesis passou a ser questionado. De fato, a análise do 
currículo proposto pela reforma educacional - efetuada pelo Marquês de Pombal a 
partir de 1759 - demonstra que a retórica foi elevada a matéria fundamental da 
formação da mocidade portuguesa. TEIXEIRA (1999), em estudo sobre esse período, 
mostrou, ainda, a existência de um mecenato pombalino, que contou com a 
publicação de obras, tais como a tradução da “Epístola aos Pisões”, de Q. H. Flacco, 
pelo padre Francisco José Freire, bem como a “Arte poética, ou regras da verdadeira 
poesia”, elaborada pelo mesmo em 1758.  

A importância adquirida por essas preceptivas na segunda metade do século 
XVIII reforça a necessidade de resgatar a dimensão retórica das “Cartas chilenas”. Essa, 
porém, não tem sido a prática, pois o mais comum é encontrar abordagens que 
utilizam categorias dos séculos XIX e XX para analisar a obra. 

Nesse contexto, concordamos com a avaliação de PÉCORA e consideramos que 
uma leitura atenta para os elementos retórico-ético-poéticos das “Cartas chilenas” 
possa contribuir para o estudo da obra. Efetuar essa leitura é o objetivo geral de nossa 
pesquisa, e para tanto, deve-se estudar como ocorre a construção do éthos de 
Fanfarrão e de Critilo, como são amplificadas as paixões de modo a atingir a comoção, 
e como se constrói a fé do discurso. Ainda a escolha do nome Critilo, que remete ao 
personagem do Criticón do jesuíta espanhol Baltasar Gracián, precisa ser estudada.  

 Todos esses elementos devem se elencados em função do entendimento de que 
a obra participa de uma instituição retórica, ainda que se encontre num período de 
transição entre essa e a instituição literária que surgirá em seguida. A questão principal 
da pesquisa, porém, gira em torno de descobrir em que medida o gênero epistolar 
favorece o gênero satírico. 
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A produção de inglês de Sousa na imprensa (1873-1899) 
 

Aluna: Marcela Ferreira 
Orientador: Alvaro Santos Simões Júnior 

Instituição: Unesp 
Curso: Literatura e Vida Social 

 
O projeto de pesquisa “A produção de Inglês de Sousa na imprensa (1873 -1899)” 

tem por objetivo recuperar e analisar os textos produzidos por Inglês de Sousa, em 
jornais e revistas, entre os anos de 1873 e 1899. A crítica informa sobre a participação 
do autor na imprensa pernambucana e paulista, como colaborador, fundador e editor 
de diversos periódicos. Sousa é considerado o inaugurador do “ciclo amazônico” na 
literatura brasileira, pois foi o primeiro a focalizar em seus romances e contos a 
Amazônia. Sua obra ficcional, composta por quatro romances — O cacaulista (1876), 
História de um pescador (1876), O coronel Sangrado (1877) e O Missionário (1891) — 
e, um livro de contos — Contos Amazônicos (1893) —, retrata a vida social e cultural 
dessa região, bem como, a relação do homem com a natureza exuberante e a 
exploração do homem e da terra, dentre outros assuntos. Os primeiros livros do autor 
não tiveram repercussão, nem mesmo O Coronel Sangrado, que pode ser considerado 
o inaugurador da corrente naturalista na literatura brasileira. Inglês de Sousa só foi 
reconhecido em 1891, com a publicação de O Missionário, seu livro naturalista ao 
extremo, com influência de Zola e de Eça de Queirós. A imprensa tem um papel 
importante para os homens de letras no século XIX, pois “ela é que lhes permitia a 
divulgação de seus trabalhos e o contato com o público” (SODRÉ, 1999, p. 246). Inglês 
de Sousa não foge à regra, pois seus primeiros livros, antes de serem editados, foram 
publicados nos jornais. Data-se de 1873, em Recife, o início da carreira jornalística de 
Inglês de Sousa. Naquele ano, cursava Direito e colaborava com artigos e ensaios de 
crítica literária e filosófica no jornal Lábaro. Na imprensa, o autor também tem como 
tema principal de seus escritos a Amazônia, mas amplia seu referencial temático, 
circulando pela crítica literária e, também escrevendo crônicas sobre o cotidiano. No 
ano de 1876, Inglês de Sousa muda-se para São Paulo e na Faculdade de Direito 
termina o curso jurídico. Durante esse último ano do curso, o jovem escritor publica 
sua primeira obra, no periódico A Academia de São Paulo, que pertencia aos 
estudantes da Faculdade de Direito e cujo redator era Antonio Figueira. O primeiro 
capítulo d’O cacaulista é publicado no dia 30 de abril de 1876, na “Seção Literária” da 
folha acadêmica; já o segundo capítulo assume o rodapé da primeira página, na seção 
“Folhetim”, e nesse espaço permanece até o último capítulo. No mesmo período, o 
romance também é publicado em Santos, na Tribuna Liberal, jornal editado pelo pai de 
Inglês de Sousa, associado com o bacharel Bento de Paula Sousa. O pseudônimo 
assumido pelo autor na imprensa é o mesmo das publicações em livro: Luiz Dolzani, 
com o qual assina os contos publicados na Academia de São Paulo em 1876, que 
seriam revisados e publicados posteriormente na coletânea Contos Amazônicos (1893). 
Os contos “Voluntário” e “Amor de Maria” foram publicados respectivamente em 2 de 
abril de 1876 e 8 de maio de 1876, entretanto com outros títulos, a saber:  “O recruta” 
e “Amor que mata”. O confronto entre os contos do jornal e do livro permite aferir que 
o fio narrativo é o mesmo, mas há mudanças nos títulos, que no caso de “O recruta” 
passa para o “Voluntário”, tornando-se irônico, e, no de “Amor que mata” para “Amor 
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de Maria”, cria-se outra expectativa no leitor, visto que “Amor que mata” já remete ao 
desfecho da história. Além dos títulos, notam-se mudanças significativas na estrutura e 
no trabalho com a linguagem; na edição em livro, por exemplo, há uma configuração 
maior da cultura amazônica. Em 1877, agora com título de bacharel, Inglês de Sousa se 
dedica à advocacia e ao jornalismo. Em julho, juntamente com Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva, fundam em Santos a Revista Nacional de Ciências, Artes e 
Letras. Essa é amplamente divulgada nos jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Campinas. A Revista era publicada uma vez por mês e tinha entre 64 a 150 páginas. 
Propunha-se a, conforme o anúncio publicado na Gazeta de Campinas em 31 de julho 
de 1877, “reunir e dar a lume as melhores produções inéditas dos homens de letras do 
Brasil, tanto no campo da ciência, como no da literatura e das artes” (A REVISTA..., 
1877, p. 4). Com assinaturas de 5000 réis por ano para Santos e São Paulo e, de 6000 
réis para “qualquer ponto do Brasil ou do estrangeiro”, os editores também 
prometiam que em cada número apareceria “uma crônica do movimento literário, 
científico e artístico do mundo civilizado e um boletim bibliográfico do que de mais 
importante se publicar na Europa e na América” (Ibidem). O estudo sobre a produção 
de Inglês de Sousa nos jornais se justifica pela falta de informações sobre o autor e sua 
obra. Além disso, pretende-se com essa investigação a recuperação de textos 
publicados em jornais e revistas, material que também se constitui parte da obra de 
Inglês de Sousa, ainda hoje desconhecida. Delimitaremos a pesquisa ao estudo entre 
os anos de 1873 a 1899, sendo que na década de 70 do século XIX se explica pelas 
primeiras colaborações do autor, e o final do século, pela publicação da 2ª edição d’O 
missionário, revisada pelo autor e também sua última publicação literária, visto que as 
publicações posteriores são obras relacionadas ao Direito. 
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A República dos Tolos (1881) e a obra de Correia de Almeida (1854-1905) 
 

Aluno: Ednaldo Cândido Moreira Gomes 
Orientador: Paulo Franchetti 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Doutorado em Teoria E História Literária 

 
Esta comunicação é parte de uma tese cujo título provisório é: Centopeia 

poético-brasílica ou microcosmo literário luso-brasileiro: sátira, poesia e ideias 
literárias em língua portuguesa (1854-1905). 

O corpus dessa pesquisa centraliza-se na imprensa oitocentista preservada pelo 
Arquivo Público Mineiro e na obra de Correia de Almeida, autor chave: 

a) Pela extensão temporal (1854-1905), material (23 volumes), e temática da 
obra publicada, no Rio de Janeiro, em grande parte, pelos irmãos-editores Eduardo e 
Henrique Laemmert. 

b) Pela recepção crítica de António Feliciano de Castilho e, em alguns momentos, 
pelas polêmicas fomentadas por Bernardo Guimarães, Camilo Castelo Branco, dentre 
outros.  

Além da obra de Correia de Almeida e da análise sobre o que se produzia (e o 
que se debatia) sobre poesia nos jornais da província de Minas, procura-se, em 
princípio, delimitar alguns pontos de contato entre a obra de Correia de Almeida e 
algumas ideias literárias contidas na obra de António Feliciano de Castilho. 

Em síntese, pode-se dizer que este trabalho se configura como um “estudo 
histórico-cultural, que porá em evidência uma mentalidade literária, com as suas 
preferências, as suas atitudes ora esclarecidas ora compulsivas, os seus fantasmas, os 
seus, já claros já presumíveis, móbiles”. (VENÂNCIO, 1998, p. 19). 

Esta pesquisa, ainda, é inspirada pelas questões (e provocações) propostas por 
Alexandre Eulálio – da necessidade de investigação da temática literária (sua 
elaboração, difusão e, na medida do possível, sua recepção crítica) na imprensa da 
província – e Brito Broca – da conceituação de vazio cultural atestado pela parca vida 
literária da província de Minas Gerais no século XIX. 

O quadro teórico deste trabalho é embasado em conceitos e perspectivas 
analíticas desenvolvidas por Luiz Costa Lima, Abel Barros Baptista, Paulo Franchetti, 
Fernando Venâncio, Roberto Acízelo, dentre outros. 

Em síntese, pode-se dizer que as questões surgidas do estudo das fontes e da 
organização lógico-argumentativa da tese sugerem a apresentação de alguns termos, 
quais sejam: 

a) Controle do imaginário – em detrimento ao cânone baseado na nação e em 
defesa de uma autonomia relativa da literatura em face da realidade político-social;  

b) Do ponto de vista literário – em defesa da receptividade da tradição literária 
da língua e do diálogo constante com os contemporâneos que produziam em Portugal;  

c) Assimilação crítica da tradição clássica – elemento mediador e um ponto de 
aproximação com a tradição literária em língua portuguesa. 

Portanto, pretende-se discutir: quais seriam os horizontes de diálogo crítico da 
imprensa e da obra de Correia de Almeida? Haveria um vazio cultural na província de 
Minas, conforme preconizado por Brito Broca? Esse vazio não se concretizaria por uma 
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tradição poética, que fora suprimida por defender uma aproximação com o clássico e 
com a temática dos escritores da língua portuguesa?  

Em certa medida, tal concepção de aproximação entre as literaturas que se 
afastavam, não instauraria, ao menos, um desejo de autonomia relativa do objeto 
literário às questões que envolviam a temática e os debates políticos da nação? Como 
se posiciona a poética de Correia de Almeida ao Romantismo de teor afrancesado da 
Corte? Às tensões e polêmicas que envolviam a poesia produzida em Portugal? 

Em síntese, os procedimentos metodológicos deste trabalho abordam desde um 
viés descritivo até um viés analítico. Assim, procura-se: a) mapear a temática literária 
debatida e publicada na imprensa do século XIX em Minas Gerais; b) analisar a poética 
de Correia de Almeida e seu papel dentro da configuração cultural da época – 
enfatizando os aspectos condizentes ao diálogo estabelecido com as concepções 
estético-literárias de grupos hegemônicos da literatura brasileira e da literatura 
lusitana.   

Por ora, pode-se afirmar que essa vertente literária subjugada pela tradição 
historiográfica pode ser lida como uma poética fundamentalmente crítica que aponta 
as contradições de um dos momentos ímpares da modernidade literária, a saber: a 
possibilidade de coexistirem duas diferentes literaturas numa mesma língua escrita, o 
que afastaria e desconstruiria a perspectiva de que a literatura, sobretudo, deveria 
servir como um instrumento pedagógico de legitimação do Estado-nação. 

Tal concepção contribuiu para equacionar as perspectivas historicistas e as visões 
retórico-poéticas da literatura, uma vez que pretendeu estabelecer um vínculo com a 
tradição clássica e objetivou desconstruir criticamente os protocolos e as diretrizes 
formais, temáticas e conceituais dos vários discursos oitocentistas; majoritariamente, 
da temática literária e cultural. 

Nesse sentido, acredita-se que Correia de Almeida, hoje, pode ser visto como um 
ponto chave para a releitura da tradição clássica e para a releitura da poesia de 
vertente latinizante no Brasil; em outros termos, Correia de Almeida é um elo entre os 
limites impostos pela visão historicista e a possibilidade de universalidade contida na 
tradição clássica. 

Após a breve apresentação, pretende-se nesta comunicação abordar o livro A 
república dos Tolos: poema herói-cômico-satírico e exercitar uma leitura que não se 
centralize, unicamente, a identificar ideias político-partidárias e estendê-las a uma 
visão unívoca de um autor empírico. Antes, pretende-se aproximar tal texto de uma 
tradição satírica do versejar luso-brasileiro e, conjuntamente, analisá-lo sob a ótica de 
uma persona satírica que procura colocar à prova as variadas instâncias, instituições e 
práticas discursivas do século XIX luso-brasileiro. 
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Notas de leitura na crítica literária de Mário de Andrade 
 

Aluno: Ricardo Gaiotto de Moraes  
Orientador: Antonio Arnoni Prado  

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
O estudo vinculado a esta comunicação terá como objetivo, por meio de uma 

análise da crítica literária de Sérgio Buarque de Holanda e Mário de Andrade, 
reconstituir seus pontos de interseção, observando tanto a especificidade da crítica 
circunstancial, quanto a sua inserção na produção intelectual de cada autor, e 
procurando identificar, no caso de Mário de Andrade, as relações com a obra ficcional 
e, no caso de Sérgio Buarque de Holanda, com a obra historiográfica.  

Uma das etapas desse estudo comparativo é o estudo das notas marginais nas 
bibliotecas dos dois escritores, que levaria a uma melhor elucidação dos critérios 
empregados nos textos circunstanciais. Para demonstrar tal importância apresento o 
início deste levantamento, realizado a partir do estudo das notas marginais na 
biblioteca de Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros, USP. 

O fim dos anos 1930 marcaram não só o "exílio" de Mário de Andrade no Rio de 
Janeiro, como uma nova atividade em sua vida intelectual: a crítica literária regular. 
Entre março de 39 e setembro de 40, com periodicidade semanal, o autor de 
Macunaíma tornou-se responsável pelo rodapé "Vida Literária", do jornal carioca 
Diário de Notícias. O afastamento político do Departamento de Cultura de São Paulo, 
que o levou, como lembra Paulo Duarte, a exilar-se, também representou nova etapa 
na vida do professor Mário de Andrade, pois o conduziu à direção do Instituto de Artes 
e à cadeira de Filosofia e História da Arte, na Universidade do Distrito Federal. 

Afastado de São Paulo e de sua biblioteca na rua Lopes Chaves, Mário de 
Andrade levara ao Rio de Janeiro apenas uma parte de seus livros. Moacir Werneck de 
Castro, um dos escritores “moços” de quem o poeta paulista tornou-se amigo, no livro 
Mário de Andrade, exílio no Rio, menciona uma carta que o autor escreve ao “tio Pio”, 
dizendo que estava “futilizado numa crônica de crítica literária sem a menor 
profundeza”, “por lhe faltarem livros”, pois haveria levado apenas uns “500 dos dez 
mil de sua biblioteca”. Além daqueles que levou, como crítico literário do rodapé do 
Diário de Notícias, recebia os livros então publicados, o que está documentado em sua 
coluna por meio de uma “lista de livros recebidos”, para avaliá-los e tecer seus artigos.  

A biblioteca de Mário de Andrade, hoje localizada no Instituto de Estudos 
Brasileiros, da Universidade de São Paulo, guarda os livros recebidos na época de “Vida 
Literária”. Em muitos destes, há presença de grande número de anotações às margens, 
sublinhados, correções feitas no próprio corpo do texto e exclamações. Esses 
apontamentos – que ora revelam a surpresa do leitor crítico diante da beleza de um 
verso, ou a reprovação de uma forma literária considerada artificial, ora se 
desenvolvem em observações mais extensas cujas linhas constituem verdadeiro 
manuscrito para os artigos – se tornaram testemunhos desse período de intensa 
atividade intelectual, considerado por Gilda de Mello e Souza como um dos momentos 
de maior sistematização da estética do autor, período, aliás, contemporâneo também 
à elaboração de O Banquete. 
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Os textos da coluna “Vida Literária”, tomados em conjunto, apresentam certa 
regularidade nas linhas interpretativas e juízos, o que permite entrever a existência de 
critérios, cuja análise poderia levar a um esboço de método crítico. Do primeiro ao 
último artigo é possível notar que Mário de Andrade toma como baliza para os juízos a 
busca da “técnica”. Está convencido que o  domínio da técnica levaria o artista a uma 
sinceridade para com sua expressão e seu público. João Luís Lafetá, em 1930: A crítica 
e o Modernismo, afirma que na produção crítica de Mário de Andrade, no decênio de 
30, a literatura seria, observada sob três aspectos diferentes e complementares: 
“enquanto se organiza em obra de arte (enfoque estético), enquanto expressa a vida 
psíquica individual (enfoque psicológico), e enquanto participante da vida social 
(enfoque sociológico)”. Portanto, um dos critérios da crítica seria a especificidade do 
fato estético, o que, grosso modo, poderíamos chamar de preocupação com a 
“técnica”. Essa busca pela técnica não se restringe à crítica literária, mas aparece 
também, quase ostensivamente em outras atividades intelectuais do período, como, 
por exemplo, em “O Artista e o Artesão”, texto publicado em O Baile das Quatro Artes, 
em 1943, mas gestado nas aulas na cadeira de Filosofia e História da Arte, ministradas 
na Universidade do Distrito Federal, cujos manuscritos se encontram no arquivo do 
escritor. 

Assim, a leitura meticulosa das notas marginais presentes nos livros recebidos 
pelo autor, bem como dos manuscritos das aulas, durante o período da coluna “Vida 
Literária”, revela um momento ímpar na elaboração dos artigos, pois essas anotações 
marcam os primeiros passos da leitura, avaliação dos textos dos jovens poetas e a 
apropriação na fatura do texto crítico. O leitor Mário de Andrade, imbuído de suas 
convicções literárias, deixa, às margens do texto, rastros que permitem flagrar suas 
preocupações com os rumos da literatura contemporânea e com a formação dos 
artistas e intelectuais brasileiros. Além disso, por ser a anotação à margem um impulso 
de primeira leitura, pode esclarecer as categorias mobilizadas na crítica e desvendar 
juízos de valores mais inflamados. 

Um estudo amplo, que fizesse um cotejo cuidadoso entre essas anotações 
marginas e cada um dos artigos da coluna, poderia apontar novos caminhos para a 
compreensão do projeto estético e ideológico de Mário de Andrade para a literatura 
brasileira. Este texto apresentará uma pequena amostra do estudo proposto, 
comparando os apontamentos marginais presentes no exemplar de trabalho de 
Viagem, Cecília Meireles, 1938, com “Viagem”, publicado em 26/11/1939, na coluna 
“Vida Literária” e as notas de Novos Poemas, Vinícius de Moraes, 1938 com a crítica 
“Belo, Forte e Jovem”, impresso na mesma coluna em 12/03/1939. 
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MESA 46 – LITERATURA BRASILEIRA 
Confluências em torno de uma simbólica entre Gilberto Freyre e Oswald de Andrade 

 
Aluno: Ramon Domingues Maia 

Orientadora: Maria Eugenia Boaventura 
Instituição: IEL - Unicamp 

Curso: Teoria e História Literária 
 

Apresento parte de minha pesquisa em andamento preocupada em investigar as 
relações entre o projeto pau-brasil de Oswald de Andrade – aí compreendido o 
Manifesto da poesia pau-brasil e o livro de poemas Pau-brasil – e o ensaio sócio-
histórico Casa-grande & senzala de Gilberto Freyre. Minha opção pretende determinar 
a qualidade típica de determinados modelos, supostamente existente, no ensaio do 
Mestre de Apipucos e na poesia do autor de Os condenados, hipótese baseada numa 
tentativa de identificação, na textualidade, da emergência de padrões que animam um 
complexo formado por temas, imagens e exemplos, de algum modo, perenes; me 
parece, são as disposições contínuas as mais capazes de definir o que é pertencente ao 
gênero humano, e não as manifestações parciais, sortidas na razão da variabilidade 
segundo períodos históricos e grupos étnicos.  Dito de outra maneira, Gilberto Freyre e 
Oswald não só são capazes de catalogar – de modo e intensidade variados – uma 
produção imaginativa da sociedade e do indivíduo brasileiro, como também constroem 
noções, ideias, conceitos e temas poéticos suscetíveis de serem interpretados ao lado 
de um grande imaginário que atravessa as sociedades ao longo da história. 
Compreendo como facultativa, nesta tarefa, a evocação de qualquer noção sofisticada 
e aguda pretendente de explicar na sua totalidade o engenho humano enquanto 
produtor de ideações, capaz de gerar, nas suas manifestações, reciprocidade e 
comunicabilidade.  

Provavelmente exista um sentido partilhado pelas obras da cultura que, em certa 
medida, possa ser compreendido de modo geral, ainda que se leve em conta as 
especificidades locais e linguísticas. Desse modo, minha pretensão é conceber os três 
textos centrais da análise aqui proposta como portadores de, pelo menos, dois traços 
fundamentais: 1) a existência de um inventário - parcial, fragmentário, sugestivo mais 
que assertivo - de símbolos atuantes na vida social e individual na história brasileira e 
2) a formulação de noções poéticas e historiográficas, cujos delineamentos mais 
gerais, podem ser reconhecidos diante de uma duradoura produção imaginativa 
revelada no decurso dos tempos. Os lineamentos lógico-temporais não sujeitam o 
universo imagético, opondo-lhe uma resistência inescapável. Sua manifestação 
caracteriza-se por certa autonomia, lançando-se para o espaço aberto e para o tempo 
fabuloso e gestando eventos de estrutura similar.   

Tentar perscrutar os traços invariantes nos textos em questão equivale a 
perceber que Gilberto e Oswald pretenderem atingir o movimento daquilo que possa 
ser compreendido como cultura, em suas manifestações particulares, e, a partir daí, 
suas direções ilimitadas. Supondo a existência de um princípio orientador dos 
arquétipos em geral, ele deverá ser universal, válido e aplicável de modo abrangente. 
Se assim o for, ele consistiria, como expressão dotada de um caráter especial, um 
modo de entrada ao que propriamente poderia ser conhecido como humanidade.  
Aqui, poderíamos recair em um vetusto problema: estariam nossos autores tentando 
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definir uma essência humana ou uma essência do brasileiro? Sim e não. Não, se 
concebermos tal tentativa como delimitação substancial, ou seja, Casa-grande & 
senzala e o projeto pau-brasil, de modo algum, pretendem isolar um princípio inerente 
ou uma faculdade ou um instinto inato. Sim, se a essência do homem ou do brasileiro 
for compreendida no nível da existência de um vínculo funcional, mas isto tomado nos 
termos em que o brasileiro particular se encontra unido ao homem em geral pelo 
liame de suas atividades, tais como arte, a linguagem, o mito, a ciência e a história. 

Minha mísera tentativa não carrega o intuito de sequestrar a validade de 
investigações ou que perquiram aspectos bastante pontuais nas obras cuja atenção é 
merecida nesta tese ou que só vejam nelas uma relação unívoca com o contexto 
literário e histórico em que surgiram. Muito menos estou disposto a alimentar a 
indiferença em relação à tinta já derramada – procedimento ordinário dos quadros 
hegemônicos quando seu horizonte estéril não é confirmado. Minha diligência 
entende a si como perfilada a uma análise mais geral, que seja capaz de localizar 
imagens típicas das produções culturais em geral nestas obras seminais, análise que 
completaria as inquirições particularizantes e seria completada por elas. Ademais, isto 
não implica em abrir mão da história e da historiografia em torno da formação do 
Brasil, nem da história e da historiografia literárias brasileiras. Casa-grande & senzala, 
Pau-brasil e o Manifesto da poesia pau-brasil não facultam a tal desatino. Todavia, a 
história e seu relato são o ponto de partida, a pedra fundamental desta tese, embora 
não seja o ponto de chegada. A formação do Brasil, a fundação de uma nova poética 
talvez represente mais que aquilo que as fecundas sociologia e crítica literária 
brasileira apontam: o contorno da edificação de uma sociabilidade e de uma literatura 
regidas por legalidades peculiares Talvez, a arquetipologia auxilie a compreensão de 
que uma fuga da história, a partir dela, seja dito, não diminui a potência dos textos de 
Gilberto e Oswald, senão que, ao contrário, a afirmação exclusiva, privativa das 
circunstâncias de modo unilateral – sem a sondagem da possibilidade de um salto para 
o ilimitado - pode impedir o acesso – mediado por Casa-grande & senzala, pelo 
Manifesto da poesia pau-brasil e por Pau-brasil – a um mundo de uma fertilidade sem 
termo comparada ao campo sáfaro do determinismo histórico-econômico.. Desse 
modo, reconhecer que Gilberto e Oswald respondem a demandas do seu momento 
histórico não pode invalidar a possibilidade de identificar nos seus textos aspectos 
trans-históricos de imagens e símbolos ou seus traços não limitados pelas 
singularidades do meio. Isto significa tomar Casa-grande & Senzala e o projeto pau-
brasil como também partícipes dos nexos, completos e recíprocos, que unem o 
conjunto dos homens, condição que somente seria experimentada e efetivada no 
plano de uma imagética. 
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Dyonelio Machado, Joaquim Nabuco e José de Alencar: “intérpretes do Império”. 
 

Aluno: Fernando Simplício dos Santos 
Orientador: Francisco Foot Hardman 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
A pesquisa de doutorado intitulada “Fluxo e refluxo: história, alegoria e política 

em Dyonelio Machado” visa estabelecer uma análise comparativa das obras mais 
significativas do escritor d’O Louco do Cati, delineando um cruzamento de seus 
métodos artístico, histórico e político. Por meio de um quadro teórico que abarca 
desde os textos de Aristóteles, Tácito, Cícero e Suetônio até os de Sérgio Buarque de 
Holanda, José de Alencar, Joaquim Nabuco, Paul Ricoeur, Mircea Eliade, entre outros, 
um dos objetivos do trabalho é sublinhar determinado mecanismo literário que, 
valendo-se de um movimento atemporal, questiona a cronologia linear da história, ao 
representar as contradições do Império Romano e a expansão do cristianismo, 
vinculadas a modernos sistemas de autoritarismo e de exploração econômica, por 
exemplo. Sob tal enfoque, valorizando uma interpretação alegórica e simbólica 
(sobreposta a um jogo entre trocas de imagens e formas discursivas), é possível 
organizar como método um tipo de “fluxo e refluxo” histórico-literário, sendo que uma 
de suas principais funções é relacionar criticamente: tradição e modernidade; 
repressão e resistência; escravidão e violência; religião e revolta. 

Para exemplificar o que foi exposto acima, a partir de um recorte da mencionada 
pesquisa, primeiramente a meta é confrontar o pensamento de José de Alencar (1829-
1877) e de Joaquim Nabuco (1849-1910) sobre o regime escravocrata no Brasil. Para 
tanto, destaca-se uma leitura das obras Cartas a favor da escravidão (1867) e O 
abolicionismo (1884), do primeiro e do segundo autor, respectivamente. Em seguida, a 
proposta é averiguar a maneira pela qual essa questão em torno da escravatura está 
problematizada no romance Deuses econômicos (1966), de Dyonelio Machado (1895-
1985). 

Por um lado, sob o pseudônimo do filósofo holandês Erasmo, José Alencar 
enviava as suas cartas ao imperador Dom Pedro II, a fim de persuadi-lo a respeito da 
“importância monetária” do “sistema servil”, concebendo-o, portanto, como um 
instrumento necessário para garantir “o progresso” ou o “desenvolvimento” da nação. 
Em meio à discussão, entre outras características, Alencar ainda tentava explicar 
“artificiosamente” a possibilidade de inserção social do ex-escravo e de seus filhos, 
bem como da gradual e natural extinção da escravatura, tal como ocorria em outros 
países daquele período. Por outro lado, para Joaquim Nabuco, a “servidão” era um 
paradoxo que impedia o Brasil de desenvolver-se plenamente. E, além disso, ele a 
considerava sob uma perspectiva amplamente moderna ou revolucionária, indagando 
com contundência a ideologia conservadora de sua época, pois não só avaliava a 
situação do homem negro diante da escravidão, mas também a compreendia por meio 
de inúmeras relações de influência ou de poder. Isso porque segundo a opinião de 
Nabuco, todos aqueles que de certa maneira estavam subjugados ao contraditório 
processo “econômico-escravista” seriam irremediavelmente servos. Em síntese, nota-
se que de modo bastante peculiar as constatações de ambos os escritores se 
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entrechocam, não deixando de revelar impasses acerca de uma das maiores 
incoerências que assolou durante séculos a história de nosso país. 

Em outro patamar significativo, o livro Deuses econômicos representa as 
discrepâncias concernentes à escravidão de forma sui generis, uma vez que ele tem 
como pano de fundo histórico a querela entre o Império Romano e a ascensão do 
cristianismo – especificamente direcionando a focalização narrativa para os embates 
ocorridos no contexto que abrange o Principado de Nero (54-68 d.C) e a difusão dos 
preceitos religiosos pelo Apóstolo São Paulo. Nesse ambiente repleto de conflitos, uma 
das teses do personagem Evandro versa sobre a extinção do sistema escravocrata, 
vinculando-o a determinada interpretação econômica da História Universal. A priori, 
esta tese pode parecer totalmente humanitária, ao prever um mecanismo monetário 
mais justo e ao criticar diretamente o processo de dominação “imperialista”. Porém, o 
seu argumento problematiza vários temas sociais, políticos e culturais que 
transcendem os domínios da civilização grego-romana. Por exemplo, quais seriam as 
conseqüências econômicas de um “ex-regime” despótico e escravista? No geral, as 
concepções de Evandro apontam para um caso específico de reificação, sobretudo em 
uma sociedade onde somente o valor capital e, em decorrência, os mais ricos 
prevaleceriam. Sendo mais importante do que as questões humanísticas ou religiosas 
defendidas pelo cristianismo, tal valor passa a sublinhar a crise que desestabiliza todo 
o mundo ficcional. Por seu turno, o personagem Lócrio perscruta argutamente a 
situação de um “novo tipo de escravo”: aquele que recebe um salário mensal, sendo 
obrigado a produzir sem descanso e a consumir excessivamente. Além disso, a 
constatação de que “a escravidão está conduzindo o mundo moderno para a ruína” 
(freqüentemente repetida no romance) deve ser interpretada por meio de suas mais 
ricas ambigüidades. Isso também permite detectar várias alusões ao contexto histórico 
em que essa produção literária foi elaborada. Finalmente, destaca-se o personagem 
que talvez seja o intérprete mais crítico da escravidão: o Areopagita, que, no romance 
em pauta, ocupa um dos mais importantes cargos da Antiguidade. Ele consegue avaliar 
alguns dos principais paradoxos do escravismo, como, por exemplo, a submissão 
(inconsciente ou não) de todos os homens que ajudaram a “civilizar o Império”. 
Conforme a sua apreciação, no momento em que os indivíduos fossem 
completamente livres, predominaria o mais cruel tipo de servidão. Só que, aqui, 
diferente da opinião de Evandro, o Areopagita também se inclui como escravo – ele 
sabe que da mesma maneira está à mercê de um sistema cuja função é a de explorar 
todas as pessoas: sem distinção social, racial ou econômica.  

Nesse sentido, mapeando as análises sobre a escravidão no Brasil e a partir do 
exame que os personagens Evandro, Lócrio e Areopagita fazem da “economia da 
Antiguidade”, é possível apontar para um distinto processo de alegorização. Em outros 
termos, uma das hipóteses que gostaríamos de sublinhar aqui é que, em Deuses 
econômicos, em meio a outras constatações, existe uma crítica que, estando 
explicitamente direcionada para o Imperium Romanum, questiona alegoricamente 
tanto o atraso econômico, político e cultural do Brasil do período em que tal narrativa 
de Dyonelio Machado foi composta, quanto o da época colonial e imperial, já que, 
principalmente sob o viés desses três intérpretes ficcionais, subtende-se que a história 
nacional sempre esteve firmada em regimes escravistas ou, até mesmo, na exploração 
socioeconômica capitalista. 
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Uma leitura de Parque Industrial (1933) e A Famosa Revista (1945), de Patrícia 
Galvão 

Aluna: Larissa Satico Ribeiro Higa 
Orientador: Francisco Foot Hardman 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Letras 

 
Este trabalho pretende apresentar uma leitura de cada uma das duas principais 

obras ficcionais da escritora Patrícia Galvão (1910-1962): Parque Industrial (1933) e A 
Famosa Revista (1945), essa elaborada em parceria com o jornalista Geraldo Ferraz 
(1903-1979). Essas leituras servirão de base para a escrita dos dois primeiros capítulos 
do trabalho de mestrado, ainda em curso, intitulado “Ideologia e Estética: uma análise 
comparativa entre Parque Industrial (1933) e A Famosa Revista (1945), de Patrícia 
Galvão”. A dissertação visa – num terceiro capítulo – uma comparação final entre as 
obras, considerando-se o contexto histórico e cultural da época, além dos aspectos 
biográficos relativos ao posicionamento político da autora, que ajudam a melhor 
situar, tanto ideológica quanto esteticamente, suas formulações literárias.  

 O primeiro livro, que na própria capa da edição original se auto-intitulou 
“romance proletário”, aborda o tema da exploração dos trabalhadores do bairro 
paulistano Brás nos anos 30, com enfoque especial concedido à parcela feminina dessa 
classe social. O posicionamento social da mulher trabalhadora também foi objeto de 
discussão nas colunas de “A Mulher do Povo”, do pasquim O Homem do Povo, que 
Patrícia Galvão manteve com Oswald de Andrade em 1931. Ao tratar da questão da 
industrialização brasileira, Parque Industrial apresenta as contradições do processo de 
modernização conservadora, explicitando fatores como a herança da escravidão em 
nossas relações trabalhistas; a conotação negativa dos símbolos da modernidade a 
partir da perspectiva das classes sociais menos favorecidas; a estruturação da cidade 
baseada na segregação classista e a repressão policial aos dissidentes políticos e 
trabalhadores insatisfeitos.  

Pagu, como ficou mais conhecida a escritora, encontra na técnica modernista da 
montagem e no discurso panfletário os elementos formais centrais para a composição 
de Parque Industrial, onde o choque se mostra recurso recorrente para causar no leitor 
espanto e reflexão. O “romance proletário” é composto por dezesseis breves capítulos, 
que apresentam diversos cenários e múltiplos personagens tipificados – uma vez que a 
protagonista da obra é a própria coletividade dos trabalhadores. Tais capítulos se ligam 
pela tênue progressão de algumas histórias particulares e pela recorrência de certos 
ambientes. Importante notar, ainda, que Parque Industrial foi escrito na época em que 
a autora ansiava aceitação no quadro militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
e, por isso, alguns traços do realismo socialista soviético podem ser ali encontrados. A 
obra, no entanto, não pode ser considerada produto acabado desse gênero, assim 
como se distanciou de outros livros caracterizados como “romances proletários” no 
Brasil, especificidade esta que a apresentação também procurará ressaltar.  

 A Famosa Revista, por sua vez, apresenta uma configuração bem diferente do 
primeiro livro, a começar pelo processo de composição: trata-se de uma obra escrita 
em parceria com Geraldo Ferraz e as particularidades literárias do jornalista trotskista 
e autor de Doramundo (1957) se fazem perceptíveis. O enredo de A Famosa Revista 
consiste na história de vida do casal de jornalistas Rosa e Mosci, e através de seus 
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encontros e desencontros é traçada – no quarto e mais extenso capítulo, dos sete que 
compõem o livro– a história paralela da Revista, a instituição jornalística na qual 
trabalha Rosa. Dessa maneira, desenha-se o principal tema do livro: as violências 
cometidas pelo Partido Comunista Brasileiro contra seus próprios militantes, uma vez 
que a Revista funciona como metáfora para aquele, assim como os funcionários para 
esses.   

A relação de Rosa com a Revista – que além de ser corrupta e hierarquizada, 
espiona, persegue, castiga e até assassina seus funcionários – apresenta-se sempre de 
maneira conturbada. Os momentos em que a personagem sente-se vítima das 
violências cometidas pela organização são marcados textualmente pela recorrência da 
imagem de Rosa caindo de um desfiladeiro, acontecimento vivido pela personagem 
em seu passado. Depois de ser presa, quando decide desligar-se definitivamente da 
Revista, Rosa entra em profunda depressão e esse fato também se faz notar 
formalmente, uma vez que a narrativa fica muito mais hermética e confusa. Assim, 
uma das hipóteses aqui levantadas é a de que os narradores, importantes elementos 
para a composição do livro escrito a quatro mãos, apresentam empatia com relação ao 
estado psíquico das personagens e, assim, a forma do texto muda quando o estado 
psíquico dos personagens está alterado. Nesse sentido, um estudo do narrador da 
obra se faz fundamental. 

Novas alusões ao contexto de produção serão feitas com relação a essa segunda 
obra, uma vez que na época de escrita de A Famosa Revista, Patrícia Galvão já havia 
rompido com o PCB e concordava com ideais trotskistas, o que a levou a trabalhar em 
1945 e 1946 no jornal A Vanguarda Socialista, dirigido por Mário Pedrosa, dentre 
outros. A crítica ao realismo socialista está presente nas colunas do jornal e nas 
páginas do livro, uma vez que esse apresenta em seu conteúdo e composição formal 
um embate à direção e às idéias de Stálin. Para que a trajetória política de Patrícia 
Galvão, que em certa medida norteia as mudanças de forma e conteúdo ocorridas nos 
dois livros, seja melhor entendida, será utilizado o material memorialístico publicado 
postumamente, em 2005, e intitulado Paixão Pagu – a autobiografia precoce de 
Patrícia Galvão. Considera-se que tal livro é importante para a leitura das duas únicas 
obras ficcionais e ajuda, ao lado das mesmas, a compor uma nova imagem da escritora 
em questão.  
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O sujeito oblíquo nas Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos 
 

Aluno: João da Silva Ribeiro Neto 
Orientador: Vera Maria Chalmers 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
Graciliano Ramos tem a imagem de um escritor “engajado” e social, mas é mais 

que isso. É reconhecido pela grande qualidade estética de suas obras, e especialmente 
do seu texto. Seu estilo de frases curtas e sem enfeites levaram alguns críticos a 
associarem a “secura” desse estilo à “secura” da paisagem nordestina e à “secura” de 
personagens como Paulo Honório ou Fabiano. Entre os poetas, Murilo Mendes reitera: 
“Funda o estilo à sua imagem:/ Na tábua seca do livro/ Nenhuma voluta inútil./ Rejeita 
qualquer lirismo./ Tachando a flor de feroz.”. E João Cabral: “Falo somente com o que 
falo/ Com as mesmas vinte palavras/ girando ao redor do sol/ que as limpa do que não 
é faca.”. 

 Fora esses atributos, e inserido no contexto deles, Graciliano é um escritor 
cujas narrativas contêm uma dimensão psicológica ainda insuficientemente estudada, 
mas reconhecida, de que se destaca especialmente o romance Angústia, narrativa de 
atmosfera dostoievskiana, em que os acontecimentos se passam na mente do 
personagem narrador, num clima noturno de pesadelo. É inovador um personagem 
como Fabiano que em Jorge Amado, José Lins do Rego ou Raquel de Queiroz têm 
apenas uma dimensão social. Em Graciliano são psicologicamente ricos. São como 
algumas empregadas domésticas de origem nordestina de Clarice, como Macabea. Há 
um parentesco entre Fabiano e Macabea. Fabiano e família estão próximos demais da 
natureza, numa interação que os aproxima dos animais, mas nos quais Graciliano vê a 
dimensão humana, transferindo-a ao animal, num movimento contrário ao dos 
escritores naturalistas e dos escritores regionalistas nordestinos, que aproximam os 
humanos dos animais. Essa qualidade, digamos, “psicológica”, da obra de Graciliano 
pode ser observada em todas as suas narrativas, contos, romances e livros de 
memórias, como Infância e Memórias do Cárcere.  

Nossa intenção é fazer uma análise psicológica e trabalhar com a noção de 
sujeito em uma perspectiva psicanalítica. Analisar o aspecto específico da presença do 
“estranho” no outro, em algumas passagens das Memórias, e que identificaria a 
presença do sujeito atravessado pelo inconsciente. 

Memórias do Cárcere é um livro escrito por um ficcionista, é um “documento”, 
narrado numa perspectiva “ficcional”. No seu primeiro livro de memórias, Infância, a 
ambiguidade é tanta que o livro pode ser lido tanto como documento como pode ser 
lido como um livro de ficção. Nas Memórias prevalece o caráter documental, mas o 
narrador é um sujeito atravessado pelo inconsciente, isto é por uma força que está 
fora do controle da razão. Mas é ao mesmo tempo um livro que se pretendia como 
uma “denúncia” ou um “documento histórico”, isto é, situado num contexto de 
racionalidade. 

Ter sido preso sem razão já cria uma situação literalmente kafkiana pela 
semelhança com o romance O Processo, como apontou Antonio Candido. O Processo é 
prenúncio do que aconteceria na Alemanha nazista, com a qual o governo de Getúlio 
flertou. Graciliano vive algumas situações ao longo dos dez meses de encarceramento 
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que contêm um clima de ficção, de fantasia, de absurdo, próprios mais da literatura 
ficcional do que de um livro de memórias.  

 Vamos analisar três personagens: o capitão Lobo, Gaúcho e Cubano. 
Simultaneamente, mostraremos como Graciliano fala do homossexualismo na prisão, 
comportamento que o irritava e enojava. A rejeição do militar, dos ladrões e do 
homossexualismo, expressa de maneira enfática e preconceituosa, evolui para uma 
aproximação curiosa, surpreendida, num processo de narração detalhada das idas e 
vindas, das hesitações, das descobertas, em que o retrato dos personagens passa do 
borrado sem nitidez para uma complexidade marcada por aporias. 

 O capitão Lobo aparece no início das memórias como um militar gentil, 
atencioso, que contrasta com o dos outros militares com os quais o narrador se depara 
ao longo dos relatos. O militar afirma que discorda totalmente das ideias de Graciliano, 
mas que as respeita e tenta entabular um diálogo com o escritor, que resiste. Ao ser 
transferido do quartel do Recife para o porão do Manaus, o militar lhe oferece 
dinheiro como empréstimo, prevendo que Graciliano iria passar por dificuldades ao 
longo da prisão. O narrador Graciliano não consegue conciliar esse comportamento 
solidário com a identificação do militar com o regime repressor que o encarcerara 
ilegalmente. 

 No final das memórias, Graciliano fica indignado com a possibilidade de ser 
transferido para a prisão da ilha Grande, onde ficavam os presos comuns. Achava 
indigna a convivência dos presos políticos com os bandidos. Considerava um processo 
de degradação, que recusava conscientemente, numa manifestação que continha 
medo e preconceito ao mesmo tempo. As vicissitudes do quotidiano da Ilha Grande 
tornam-no amigo de dois bandidos, Gaúcho e Cubano, que lhe relatam suas vidas e se 
mostram solidários com suas dificuldades, agindo de tal maneira que se pode dizer que 
a vida de Graciliano foi salva por eles. Essa recusa transformada em aceitação é um 
processo claro de passagem de uma postura de estranhamento a uma postura de 
aproximação e familiarização que faz Graciliano tornar-se amigo deles, após a 
libertação, segundo relato de seu filho, o também escritor Ricardo Ramos. Amigo deles 
e do capitão Lobo. 

 Com relação aos homossexuais, Graciliano memorialista afirma seu “asco”, sua 
recusa em aceitá-los, e passa por um longo processo de observação detalhada e de 
reflexão, até começar a considerar a possibilidade de aceitá-los e entendê-los. Aqui, 
não se trata da relação com um personagem “estranho”, mas de um comportamento 
“estranho”, que acaba por se tornar familiar pela sua mera presença. O processo de 
reflexão leva-o do estranhamento à familiaridade, pela análise e interpretação.  

 O Graciliano Ramos das Memórias do Cárcere viaja por muitos territórios 
estranhos além destes enumerados e meu trabalho de doutorado pretende estudar o 
caráter atravessado desse sujeito que narra uma experiência concreta de uma 
perspectiva de compreensão em que o sujeito se pretende sempre uno, coerente, 
consciente, íntegro e se percebe sempre dividido, incoerente, esfacelado, atravessado 
pela dúvida e pelo inconsciente. 
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MESA 47 - EXPOSIÇÃO E DOCUMENTÁRIO 
O documentário biográfico pós Retomada do Cinema Brasileiro 

 
Aluno: Caue Fernandes Nunes  

Orientador: Fernando Cury de Tacca 
Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
 

 O objetivo desse projeto de pesquisa é investigar as possibilidades de 
(re)construção da vida de um cientista através de um documentário audiovisual.  

A pesquisa se divide em três etapas:  
A primeira é a investigação acadêmica sobre os métodos biográficos 

frequentemente utilizados no processo de construção de narrativas de vidas nos 
documentários audiovisuais brasileiros. 

A segunda etapa é a análise de documentários biográficos, sob o ponto de vista 
do método biográfico utilizado. Os filmes escolhidos são: Um homem de moral (Brasil, 
Ricardo Dias, 2009) sobre o músico e cientista Paulo Vansolini; Raízes do Brasil (Brasil, 
Nelson Pereira dos Santos, 2004) sobre o intelectual Sérgio Buarque de Holanda; 
Nelson Freire (Brasil, João Moreira Salles, 2003) sobre o músico pianista e Santiago 
(Brasil, João Moreira Salles, 2007) sobre o mordomo do documentarista. 

A terceira etapa é a escolha de um cientista para a construção de uma biografia 
através de um documentário audiovisual.  

Esse artigo pretende investigar alguns pontos em comum entre os 
documentários biográficos produzidos nos últimos 15 anos.  

Desde o período conhecido como a Retomada do Cinema Brasileiro, que se 
iniciou em 1995, a quantidade de documentários de caráter biográfico aumentou 
muito no País. As narrativas biográficas sempre estiveram presente no documentário, 
mas não com intensidade e com a importância que se estabeleceu pós Retomada. São 
mais de 25 longas-metragens, isso sem contar os curtas que aumentariam muito esse 
número.  

  Algumas características comuns são marcantes, senão em todos, pelo menos na 
maioria desses filmes. Os documentários biográficos deste período optam por uma 
vertente particularizante, em que o personagem escolhido é retratado enquanto 
indivíduo e não como parte representativa de um grupo ou categoria social. O recorte 
é minimalista e pretende criar um retrato daquela pessoa e somente dela.  

É importante dizer que essa vertente produz uma ruptura com um tipo de 
documentário realizado no Brasil a partir dos anos 60. O critico Jean Claude Bernardet 
denomina os filmes desse período de “tipo sociológico”, uma vez que os realizadores 
pretendiam elaborar um discurso político, atrelado a um projeto de transformação 
social. Essas narrativas pressupunham um esquema de “generalizar pelo particular”, 
ou seja, o indivíduo não estava retrato em sua singularidade e sim enquanto 
representante de um grupo social. Em Viramundo, o imigrante que deixa o nordeste e 
vai tentar a vida em São Paulo está representando todos os imigrantes, sua vida em 
particular não interessa.   

 
Para que passemos do conjunto das histórias individuais à classe e ao 
fenômeno, é preciso que os casos particulares apresentados contenham os 
elementos necessários para a generalização. (BERNARDET, 1985, p. 15) 
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 A partir da Retomada essa relação se transforma, os cineastas não estão mais 

interessados nas generalizações e assumem que os filmes não produzem um discurso 
sobre a totalidade de um fato, mas sim um discurso a partir de um recorte muito bem 
delimitado.  

 
Não correspondem a “tipos” sociológicos determinado, não fazem parte de 
uma estatística, não justificam nem provam nenhuma tese do diretor. 
Ambigüidades e sentidos múltiplos não são “resolvidos” na montagem; 
contradições não ganham uma síntese, mas são postas lado a lado 
(MESQUITA, 2008, p. 19).  

 
Dessa perspectiva não é possível fazer qualquer tipo de generalização já que o 

biografado é mostrado com todas as suas contradições, defeitos, idiossincrasias, 
manias, etc. Perde-se aqui o caráter edificante que o modelo sociológico construía em 
que os personagens construídos estavam mais atrelados aos “tipos sociais ideais” do 
que a um retrato de fato daquela pessoa.  

Um exemplo dessa vertente particularizante pós Retomada é Estamira. Catadora 
de lixo, a personagem tinha tudo para se transformar em símbolo dos excluídos que 
vivem de comer o que encontram em lixões. O documentário foge dessa lógica e 
acompanha Estamira em seu cotidiano, conhecemos sua família, suas idéias, seus 
devaneios, mas em nenhum momento ela é colocada como representante de um 
grupo social. Isso não quer dizer que o contexto não esteja presente, ela está, mas é 
contexto. “vemos que, mesmo colocando em primeiro plano dramas pessoais ou 
universos reduzidos, o contexto político-social está presente” (HOLANDA, 2006, p. 6).  

Pode-se dizer que essa vertente particularizante se inscreve dentro de uma 
perspectiva da micro-história, que segundo Holanda é aquela que utiliza uma reduzida 
escala de observação, ou na análise de histórias de indivíduos ou da história de 
comunidades, diferenciando-se da história-síntese.  

Quando Eduardo Coutinho escolhe fazer um filme sobre o Edifício Master, em 
Copacabana, ele pretende criar um retrato de alguns moradores desse prédio, não 
podemos sequer fazer algum tipo de generalização sobre os moradores do edifício e 
muito menos sobre tipos sociológicos.  

Esse tipo de narrativa não explica, não busca gerar uma síntese sobre as pessoas 
ou o lugar retratado, cria apenas uma narrativa que se dá no encontro entre realizador 
e personagens, nada mais.  

Por último deixarei uma lista dos documentários biográficos produzidos no 
período pós Retomada.  

O velho: a história de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi), O cineasta da selva 
(Aurélio Michiles) [1997]; Pierre Verger: mensageiro entre dois mundos (Lula Buarque 
de Holan- da), Um certo Dorival Caymmi (Alui- sio Didier) [2000]; Nelson Gonçalves 
(Elizeu Ewald) [2001]; Poeta de sete faces (Paulo Thiago) [2002]; Paulinho da Viola: 
meu tempo é hoje (Izabel Ja- guaribe) [2003]; Zico (Eliseu Ewald), Raízes do Brasil: uma 
cinebiografia de Sérgio Buarque de Holanda (Nelson Pereira dos Santos), Glauber, o 
filme: labirinto do Brasil (Sílvio Tendler), Samba Riachão (Jorge Alfredo), Evandro 
Teixeira: instantâneos (Paulo Fontenelle) [2004]; Vinícius (Miguel Faria Jr.), Vlado: 30 
anos depois (João Batista Andrade) [2005]; Dom Hélder Câmara: o santo rebelde (Erika 
Bauer), Estamira (Marcos Prado), Moacir arte bruta (Walter Carvalho), Zé Pu- reza 
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(Marcelo Ernandez) [2006]; Cartola: música para os olhos (Lírio Ferreira, Hílton 
Lacerda), Fabrican- do Tom Zé (Decio Matos Jr.), Oscar Niemeyer: a vida é um sopro 
(Fabiano Maciel) [2007]; O engenho de Zé Lins (Vladimir Carvalho), Mestre Bimba: a 
capoeira iluminada (Luiz Fernando Goulart), Helena Meirelles: a dama da viola 
(Francisco de Paula), O tempo e o lugar (Eduardo Escorel) [2008]. 
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Hilda Hilst – Respiros 
 

Aluna: Mariana Garcia de Castro Alves 
Orientador: Alcir Pécora  

Instituição: IEL/Labjor – Unicamp 
Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 

 
Reflexões sobre o projeto experimental HILDA HILST – RESPIROS, exposição 

realizada em abril e maio de 2010, no Centro de Documentação Cultural “Alexandre 
Eulalio” (Cedae/IEL/Unicamp), são apresentadas aqui no XVI Seminário de Teses em 
Andamento (SETA). 

Parte de um trabalho prático, suscitado a partir de hipóteses da imagem da 
escritora em exposições, é feita a discussão sobre a construção (planejamento e 
realização) de um projeto de divulgação cultural preocupado em atuar como um vetor 
de força na circulação de sentidos. 

HILDA HILST – RESPIROS expôs onze desenhos feitos pela poeta em diálogo com 
trechos escolhidos de sua literatura. Como aperitivo para uma incursão à sua obra 
literária, a exposição mostrou uma pequena parte dos originais conservados desde 
1995 pelo Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulálio”, do Instituto de 
Estudos da Linguagem da Unicamp. 

Feitos na maioria das vezes com esferográfica, os desenhos esboçam um 
universo de moluscos, aves, águas, caules, heras, onde perduram figuras etéreas, 
fantásticas, híbridas, sempre imperfeitas, coladas ou mutiladas. Em traços contínuos e 
delicados, espirais do tempo, da morte, da poesia, do amor, do prazer, do charco e de 
deus envenenam os papéis dessa iconografia particular. Na exposição, os desenhos 
foram acompanhados de versos ou de trechos de prosa ficcional, pinçados de sua 
bibliografia. 

Inicialmente, a reflexão sobre o processo de montagem e concepção dessa 
exposição apresenta hipóteses para a construção de seus objetivos; depois, os passos 
para sua realização e as escolhas de textos e imagens que a compuseram. A aposta foi 
a de que, justapostos, os desenhos e os trechos formassem um terceiro elemento que 
daria vazão a contatos poéticos (não apenas informativos ou descritivos) entre o 
visitante e a obra de Hilda Hilst. 

A dissertação que registra o experimento, ainda em fase de preparação, é focada 
na busca da coerência com determinada leitura da obra de Hilda Hilst e da capacidade 
de expressão da montagem, dentro da concepção do projeto. Assim, submetemo-nos, 
metodologicamente, às obras da autora e a uma reflexão sobre a divulgação cultural 
através de exposições. 

Na primeira parte da apresentação, o objetivo é tentar compreender sentidos 
predominantes e silenciados quando a pauta é Hilda Hilst, através da análise de 
exposições sobre a escritora, de pesquisas na internet e de dados de vendas, com 
vistas a se posicionar dentro do discurso produzido sobre sua obra e de arquitetar uma 
estratégia de divulgação. 

Assim, primeiramente, destacamos alguns vetores discursivos sobre Hilda Hilst 
para explicitar o lugar de nossa proposta. 

Após percorrer textos de exposições sobre a escritora, conhecer algumas 
características que saltam à vista em seus desenhos e verificar dados disponíveis de 
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venda e preferência de leitores, podemos refletir sobre a concepção do projeto 
experimental HILDA HILST – RESPIROS. 

A partir das análises, as hipóteses do trabalho são traçadas. Dessa forma, 
mostramos a opção por buscar o contato poético do visitante com a obra – e não só 
seu acesso a informações, entrevistas ou depoimentos sobre sua vida e obra. Além 
disso, vemos que os desenhos de Hilda Hilst teriam grande potencialidade de diálogo 
com sua obra literária e, assim, seriam documentos que permitiriam uma exposição 
sobre os textos da escritora. Mais ainda, notamos que seria conveniente mostrar 
diferentes faces de seu trabalho como ampliação de uma primeira leitura que o 
visitante poderia ter. 

Depois, delineamos especificamente as motivações relativas à prática expositiva. 
Junto com a experiência de expor no CEDAE, apontamos afirmações da pesquisadora 
Sonia Salcedo del Castillo (2008, p. 299-305) extraindo a suposição de que as 
exposições atuais seriam ora mediadoras de uma experiência social (práticas de ações 
educativas culturais), ora propagadoras da experiência e evidência artística (práticas 
poéticas). Fazemos observações relacionadas ao viés poético da divulgação em 
exposições, mostrando que ele permite intensificar aspectos da obra, vista “por 
dentro”, mas, muitas vezes, adquire ares de projeto artístico e não de divulgação 
cultural – área cada vez mais reconhecida como sendo do espetáculo a serviço de 
objetivos “educacionais” de mediação social. A partir dessa reflexão, a posição de 
nossa proposta no âmbito expositivo é estabelecida. 

Mais adiante, passamos a percorrer as etapas práticas de concepção da 
montagem de HILDA HILST – RESPIROS. Da pesquisa de acervo à elaboração do texto 
de apresentação, seguimos os passos para se chegar à objetivação do projeto em sua 
totalidade. Entre as etapas percorridas estão: a definição e decomposição do 
problema, coleta e análise de dados, criatividade, materiais e tecnologia, 
experimentação, construção de um modelo representativo, verificação – tópicos de 
um material didático elaborado para o curso de “Concepção de Projetos para 
Montagem de Exposições de Arte”, do SENAC, organizado por Ricardo Coelho (2007). 

Depois disso, trabalhamos com as escolhas individuais dentro da exposição. 
Descrevemos as ilustrações expostas (onze desenhos feitos por Hilda Hilst), bem como 
trechos (não relacionados com as imagens nem por data de produção, nem por 
intenção explícita da autora) selecionados para serem postos ao lado das figuras. 

A ideia não foi buscar mecanismos de representação, porém exercitar a reflexão 
sobre uma “terceira coisa”, resultante da justaposição texto/imagem. Esse terceiro 
elemento conformaria, no projeto, a criação de determinado discurso – o da 
divulgação, entendida como uma prática de interpretação (Orlandi, 2004, p. 134). 
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O procedimento de recorte e o deslocamento de sentidos na análise de 
documentário 

 
Aluna: Luciana Leão Brasil 

Orientador: Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi 
Instituição: Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS) 

Mestrado Ciências da Linguagem 
 

 O documentário é um modo de contemplar o sujeito. A partir de sua 
materialidade significante é possível apreciar a materialidade específica da ideologia, 
tratada pela análise de discurso, funcionando socialmente e tendo a língua como base 
material para acesso ao dizer e também ao não-dizer, ao (s) silêncio (s), ao que poderia 
ser dito....e que não aconteceu. O foco de nosso olhar é o documentário intitulado Nhá 
Chica – A Pérola de Baependi (2004), produzido pela Congregação das Irmãs 
Franciscanas do Senhor e pela produtora Verbo Filmes. Nesse tecido fílmico, emergem 
discursos a propósito de Francisca de Paula de Jesus Isabel, consagrada pelo povo 
como a santa de Baependi, a leiga extraordinária, a serva de Deus e a mãe dos pobres. 
Através desse tecido, que é o filme, de contradições e equívocos, onde o não 
delimitável aparece como um sentido possível, analisamos o funcionamento do verbal 
e do não-verbal nas redes de filiações no interdiscurso na constituição dos sujeitos em 
uma comunidade tomada pela fé cujo dizer demanda por sentidos. Para dar conta 
dessa pesquisa, lançamos mão de conceitos da análise de discurso, bem como do 
procedimento de recorte elaborado por Orlandi (1984), referido à intersecção de 
diferentes materialidades de estudo, a fim de entendermos os percursos de sentidos e 
suas configurações frente ao interdiscurso. Segundo Lagazzi (2008), o recorte nos 
possibilita trabalhar na incompletude constitutiva das materialidades simbólicas. Isto 
torna possível ao analista não se prender a conteúdos. Como recortamos trechos do 
verbal à guisa de análise, também podemos recortar o não-verbal, recortar as 
sequências do não-verbal no documentário, mostrando a “divisibilidade” da imagem 
em suas possibilidades, onde a junção do imagético traz de outros discursos efeitos de 
sentido para produzir significação. Segundo Orlandi (1995), para analisar o não-verbal 
é preciso levar em consideração sua consistência significativa, o sentido tem uma 
matéria própria e tal propriedade faz toda diferença na análise, pois não há como as 
diferentes materialidades significantes produzirem os mesmos efeitos. Cada 
materialidade significa de uma maneira que lhe é peculiar. Há determinações da 
materialidade simbólica. Não é uma questão de “tradução” para o verbal, pois, 
segundo a autora as várias linguagens são uma necessidade histórica. Tomando a 
perspectiva teórica da análise de discurso de linha francesa, procuraremos 
compreender, também, segundo Orlandi (2010), a imagem como discurso. A autora 
nos diz que a imagem carrega o deslocamento de sentidos, tem pontos de deriva, 
incide em outros discursos. Dessa maneira funciona com o verbal na construção da 
memória discursiva. Partindo dessa conceituação, analisaremos uma seleção de 
fotogramas do documentário compreendendo a produção dos sentidos nos recortes 
da memória. Assim poderemos investigar a figura de Nhá Chica, um ser simbólico, 
atravessado pela ideologia e constituído pela linguagem. Observar o discurso do 
sujeito, na opacidade do não-verbal, através dos fotogramas, faz com que segundo 
Pêcheux (2007) o tema da imagem seja revisto. A partir da análise do discurso não-
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verbal, pretendemos trazer contribuições para o campo da pesquisa da linguagem. 
Partimos do pressuposto que os fotogramas podem se constituir em um lugar de 
descoberta (Orlandi, 2003) num estudo sobre o interdiscurso e já que é certo que, por 
meio do não-verbal uma sociedade produz um discurso visual sobre si e sobre o redor. 
O estudo do não-verbal, enquanto discurso, nos possibilita a compreensão do 
funcionamento dos discursos sobre a imagem. Ao se interpretar a imagem de uma 
posição-sujeito constituída toma-se a sua matéria significante. Advêm desses gestos de 
interpretação o engendrar de outras imagens, sinalizando para a incompletude tanto 
da linguagem verbal quanto da não-verbal.O que nos intrigou a realizar essa pesquisa 
foi o fato de nos depararmos com um corpus em que o não-verbal e o verbal 
comungam, onde cada um faz uma imagem de si, cada um faz uma imagem do outro e 
também uma imagem do objeto do qual se fala. Num documentário isso se configura 
na interlocução, na construção de sentidos do sujeito-autor e do sujeito-espectador 
por meio de posicionamentos, por meio de recortes do interdiscurso, por meio das 
formações ideológicas e discursivas. Visto que o sentido é “sentido”, o papel do 
analista é desconstruir as evidências, mostrando que as mesmas são naturalizações da 
história. Estudar o documentário em sua materialidade significante pode mostrar que 
ao produzir sentido, significar e identificar-se, o sujeito situa sua relação com o mundo. 
O que o sujeito enuncia é produzido em determinadas condições e esse processo deixa 
rastros. Marcas discursivas que podem ser tateadas pelo olhar e sensibilidade do 
analista, confrontando o dizer em relação à exterioridade. O que vai se historicizando, 
se deslocando, se atualizando no acontecimento do discurso do indivíduo, chamado a 
ser sujeito pela ideologia, equivocado pela ilusão da imanência e da clareza, 
deparando-se com a opacidade do discurso onde é necessário esquecer-se para 
constituir-se. A fuga da “angústia” da transparência faz emergir o inusitado, 
adormecido no contado, no não contado e no descontado das palavras que se 
divertem com o indivíduo, tal qual o inefável, condenando a ser sempre outro. 
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Legitimação e autoridade em blogs jornalísticos 
 

Aluna: Marcela de Paula Braganholo 
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Mestrado em Lingüística 

 
 No momento em que a tecnologia se faz presente nas nossas atividades diárias, 

deparamo-nos frequentemente com novos recursos que modificam as nossas formas 
de relacionamento e de atuação no mundo. Assim, novas práticas emergem, pois 
diferentes necessidades e situações de uso da linguagem são criadas. Estudar essas 
novas formas de atuação é, também, estudar as nossas relações em uma sociedade 
que cada vez mais se vê mergulhada no mundo da tecnologia e dependente dela. 
Nossa inquietação sobre os processos que legitimam os blogs jornalísticos originou o 
objetivo da pesquisa. Com base na nossa experiência como leitores de blogs 
jornalísticos, levantamos alguns questionamentos sobre o problema: i) o estilo de 
linguagem se constitui como uma forma de legitimar o blog jornalístico? ii) a 
construção de um espaço personalizado, por meio da presença do perfil e da listagem 
de endereços recomendados, também auxilia na legitimação dos blogs jornalísticos? 
iii) existem outros mecanismos de legitimação que autorizam os discursos nos blogs 
jornalísticos? A partir das hipóteses, iniciamos um estudo bibliográfico criterioso, o 
qual contemplou desde a história do surgimento dos blogs (as exigências e motivações 
que propiciaram o aparecimento dos blogs) até as teorias sobre processos de 
legitimação e construção de autoridade, passando pelas diferentes definições de blogs 
ao longo das diferentes áreas que o estudam. Concomitante à etapa do estudo 
bibliográfico, iniciamos a observação sistemática de blogs jornalísticos. Nesse 
momento, percebemos que esses blogs não são homogêneos; ao contrário, eles se 
constituem como um objeto heterogêneo, multifacetado e complexo, o que dificulta a 
sua classificação com base em categorias estanques e definitivas – talvez por isso o 
trabalho de postular tipologias e classificações seja tão árduo e, muitas vezes, ineficaz. 
Dessa forma, encontramo-nos diante de um quadro variado: blogs jornalísticos com 
ênfase em várias temáticas (tecnologia, política, esporte, literatura, cinema, 
entretenimento), de naturezas variadas (institucionalizados ou independentes), 
populares ou pouco acessados, entre outros. Além disso, percebemos que o jornalismo 
desses blogs, em alguns aspectos, se distanciava do jornalismo convencional, mas ao 
mesmo tempo mantinha algumas características que o aproximava da tradição 
midiática. A partir dessas observações e do estudo bibliográfico, encontramos vários 
trabalhos que confirmaram nossas intuições: de fato, o jornalismo feito nos blogs se 
diferenciava dos padrões tradicionais, apresentando características híbridas, 
representadas por elementos regularizados e emergentes. Fundamentados na teoria 
bourdiesiana de habitus, e nas acepções de Hanks (2008) sobre legitimação, voltamo-
nos ao corpus, a fim de elaborar a descrição dos processos de legitimação nos blogs 
jornalísticos. Com base nos critérios conteúdo jornalístico com ênfase em política e 
institucionalização, escolhemos quatro blogs para formarem o corpus da pesquisa: 
blog do Noblat, blog Reinaldo Azevedo, blog Vi o Mundo e blog do Saraiva. Os estudos 
sobre práticas discursivas, desenvolvido por Hanks (2008) e o conceito de habitus, 
desenvolvido pelo sociólogo e antropólogo Pierre Bourdieu (2003) e retomado por 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 47 

 

388 
 

William Hanks (2008), ajudam-nos a compreender a tensão 
“estabilidade/instabilidade” que ocorre nos blogs jornalísticos. Conforme afirma Hanks 
(2008), as práticas discursivas inseridas em um momento de transformação 
apresentam características híbridas. Os gêneros oficiais maias, por exemplo, 
produzidos no século XVI, concomitante à colonização espanhola, refletem esse 
fenômeno. Não à toa, os maias uniram modos de representação da sua cultura e 
representações do discurso burocrático espanhol e da doutrina franciscana na 
tentativa de torná-los legítimos diante dos espanhóis. Conforme o autor, “os gêneros 
discursivos convencionais são parte do habitus lingüístico que os sujeitos sociais 
trazem para seu discurso” (p. 109). O conceito de habitus compreende as disposições 
que os sujeitos possuem de significar o mundo, ou ainda, nas palavras de Hanks, é um 
“sistema de disposições permanentes e intercambiáveis... uma matriz de percepção, 
apreciação e ação” (p. 84). Esse sistema de disposições, ou seja, o habitus, representa 
um conjunto de percepções sociais incorporado pelos agentes, sendo esses últimos 
seres socialmente constituídos. Assim, o habitus representa “disposições para agir de 
formas específicas, e esquemas de percepção que regulam as perspectivas individuais 
ao longo de eixos socialmente definidos” (HANKS, 2008, p. 36). Dessa forma, o habitus 
é regularizado, estável, mas ao mesmo tempo flexível, modificável, visto que se 
configura como um sistema de percepções sociais, o que lhe confere o caráter 
mutável. Observamos que os blogs jornalísticos apresentam marcas híbridas: 
disposições já autorizadas e oficializadas (como a transparência na apuração dos fatos, 
a recorrência a diversas fontes e a preocupação com dados objetivos e informações) e 
disposições emergentes, que marcam o caráter de ajustamento a uma nova realidade 
(a valorização de um estilo pessoal). Portanto, o que vemos é uma transformação nas 
práticas discursivas dos blogs jornalísticos, caracterizada pela coexistência de 
elementos que representam modos de recepção preexistentes (o habitus) e outros 
que representam a emergência, a instabilidade e a improvisação, funcionando como 
um ajustamento à nova realidade que vem se configurando. Dessa forma, o estilo 
lingüístico – marcado por um teor opinativo, pessoal, informal, espontâneo – e 
recursos não lingüísticos – como a presença de uma foto do blogueiro no cabeçalho do 
blog, a existência de um perfil do blogueiro e de uma coluna em que enumera os seus 
sites/blogs prediletos – são maneiras de personalizar o seu blog, reafirmando a ideia 
de que se trata de um ambiente pessoal, embora esteja relacionado, pela natureza do 
conteúdo, à prática de jornalismo. Junto a essas estratégias, somam-se aspectos 
relacionados à prática jornalística já legitimada: a transparência na apuração dos fatos, 
a recorrência a diversas fontes e a preocupação com dados objetivos e informações. O 
que vemos, então, é uma junção de práticas já autorizadas com novas formas de se 
atuar no campo. Dessa maneira, os blogueiros/jornalistas vão construindo um discurso 
híbrido, marcado pelo “antigo” e “novo”, pelo “convencional” e pelo “virtual”. O que 
vemos, então, é uma transformação em curso do habitus linguístico e a configuração 
de uma nova prática, a qual se realiza por meio de um novo gênero: o blog jornalístico.  
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MESA 48 – LITERATURA E OUTRAS PRODUÇÕES CULTURAIS 
A Província e o Mundo em Berkeley em Bellagio, de João Gilberto Noll 
 

Aluno: Rafael Martins da Costa 
Orientador: Maria Eugenia Boaventura 

Instituição: Unicamp: 
Curso: Mestrado em Teoria e História Literária 

 
O trabalho a ser apresentado tem como propósito realizar uma leitura (ainda 

provisória) do romance Berkeley em Bellagio, de João Gilberto Noll, atualmente o 
escritor convidado do Programa Artista-Residente da Unicamp. Pretendo tomar como 
ponto de partida a tensão encenada pela obra entre localismo e cosmopolitismo. 
Resumidamente, o plot é formado por duas temporadas de um escritor latino-
americano, melhor dizendo, porto alegrense sob o amparo de instituições acadêmicas 
do Primeiro Mundo, a University of California e uma “Fundação”, situada em Bellagio, 
Itália. Ao colocar em cena esse escritor viajante, o texto também revela a inadaptação 
do protagonista diante da indústria cultural globalizada. Em sua estadia em Bellagio, 
ele convive com scholars de todas as partes do mundo, sem se identificar com eles. 
Essa desindentificação coloca em risco tanto a memória do personagem a respeito de 
si mesmo, quanto a possibilidade da concretização do romance in progress, financiado 
pela “Fundação”. Isso porque a literatura por ele escrita depende da existência 
material da língua portuguesa, de tal modo que a influência do inglês põe em risco a 
própria possibilidade da concretização da criação artística: “como se o idioma *inglês+ 
tivesse pressa de chegar para vencer meu português, matar o meu ofício, a minha 
ocupação”, declara o escritor-narrador. Mais do que um mero instrumento de 
trabalho, a língua portuguesa figura, aqui, como talvez o último mito identitário 
possível. Identidade indissociável da Pátria, que no texto é simbolizada, sobretudo, por 
Porto Alegre. O romance desloca, assim, as forças positivas do Mundo para direcioná-
las para a Província. Espécie de Joaquim Nabuco às avessas, esse escritor-protagonista 
é antes um homem de Porto Alegre, para quem o livro é dedicado, aliás, do que um 
cidadão do mundo.  

Num momento em que a investida da modernidade em favor de uma literatura 
cosmopolita parece adquirir os contornos de um triunfo, parece-me que o 
deslocamento de forças proporcionado por esse romance merece uma leitura mais 
detida. Creio que podemos pensar no jogo que está sendo proposto, aqui. Por um 
certo prisma, temos que pensar na própria validade da existência de uma literatura 
cosmopolita, que a princípio estaria inviabilizada pela já referida inadaptação do 
escritor-protagonista. Dessa forma, o retorno do personagem a Porto Alegre também 
significa uma volta “ao abrigo da língua portuguesa”, evento que será responsável pela 
continuidade do romance que o escritor-protagonista deve escrever. São sintomáticas, 
nessa medida, as cenas que promovem uma espécie de congraçamento entre o sujeito 
e sua cidade.  De um outro ângulo, porém, podemos supor que, paradoxalmente, o 
interesse pela Província no texto surja como um dos pontos de partida para a 
mundialização. Como nos lembra Alfonso Berardinelli, a modernidade assevera que 
aquele que deseja ser um cidadão do Mundo deve também, de algum modo, olhar 
para sua Província; caso contrário poderá ser visto como portador daquilo que de pior 
a situação provinciana pode ter, isto é, a aspiração afetada de um sujeito da Capital, 
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um cidadão do Mundo. Se por um lado, o protagonista faz uma espécie de ode à sua 
Província, por outro, está sempre disposto a aceitar o amparo do mecenato 
internacional. (Seria a ode, então, uma jogada de marketing para atrair os olhos ávidos 
pelo exotismo latino-americano?). Estamos, pois, num terreno de possibilidades que se 
desdobram em várias outras. O que gostaria de mostrar, pois, é como a literatura de 
João Gilberto Noll dialoga com essas leituras e mitos da modernidade – 
exaustivamente já catalogados – sem, contudo, possibilitar uma filiação definitiva a 
eles.  

Por último, vale sinalizar que o trabalho também deslocará sua atenção para a 
figura do protagonista. Parece-me que todo esse debate só pode ser mobilizado 
porque temos diante de nós a figura de um personagem-escritor. Mais do que um 
homem que oscila entre sua Província e a atração do Mundo, temos um narrador 
ligado profissionalmente com a literatura. Nessa medida, esse personagem parece ser 
também a porta de entrada para a simbologia já aludida acima da literatura 
cosmopolita x literatura provinciana. De certa forma, no plano estrutural da obra, a 
figura do escritor permite que as reflexões metalinguísticas presentes no texto possam 
ser encaradas não apenas como um discurso metaficcional (também cansativamente 
investigado pela crítica pós-moderna). O discurso evoca uma outra ordem, a da 
economia da República Mundial das Letras, para falar com Pascale Casanova. O 
escritor, mais do que um narrador, é um sujeito que está no jogo, que participa das 
relações de poder que afetam e até mesmo colocam em risco a existência da sua obra.      

Tomarei como subsídio teórico, para essa comunicação que se pretende breve, 
os trabalhos dos dois autores acima já citados, Alfonso Berardinelli e Pascale Casanova. 
Na esteira do crítico italiano, tentarei pensar a polaridade Cosmopolitismo x 
Provincianismo como uma questão colocada pela modernidade. Questão, aliás, como 
muito bem destaca Berardinelli que é sobretudo um juízo de valor: a arte moderna 
(atual) é cosmopolita, a provinciana não é moderna. Essa valoração dialoga 
diretamente, ao meu ver, com os estudos propostos por Casanova no que diz respeito 
às regras e políticas de uma república mundial das letras. De certa forma, como 
adverte a autora, só um escritor que não está no centro, pertencente a uma 
nacionalidade literária que ainda não acumulou o capital literário suficiente para estar 
no centro, pode perceber os jogos e as disputas do campo literário. Creio que o 
escritor-personagem de Noll está fora do centro e que o romance Berkeley em Bellagio 
coloca em cena essas disputas lembradas por Casanova. 
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A caminhada em dois autos: viagem, vida e morte em Gil Vicente e João Cabral de 
Melo Neto 
 

Aluna: Lígia Rodrigues Balista  
Orientadora: Jeanne Marie Gagnebin de Bons  

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Teoria e História Literária 

 
Trata-se de pesquisa ainda em desenvolvimento, na área de Teoria e Crítica 

Literárias e de Literatura Geral e Comparada. Abordamos o tema da viagem na 
literatura de língua portuguesa, com o foco na metáfora da caminhada. Para isso, 
trabalhamos com uma comparação entre duas obras de autores e épocas distintas. 
Partimos da análise do Auto da Alma, de Gil Vicente, e estudamos como alguns temas 
e questões relacionados à caminhada da personagem central aparecem em obra 
posterior, na literatura brasileira: em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo 
Neto.  

Refletimos, então, sobre as aproximações e distanciamentos que há na figura do 
viajante em cada obra, através da análise comparativa das dificuldades e auxílios que 
eles têm durante o percurso e da relação que estabelecem com a origem e com o 
destino da jornada. Analisamos, assim, como esses aspectos da viagem determinam a 
identidade do personagem-viajante e a construção de cada obra. Nossa hipótese é de 
que, apesar de claras aproximações formais e temáticas entre os dois autos, haja 
afastamentos significativos no tratamento do tema. 

O Auto da Alma trata da caminhada de uma peregrina (a Alma) até uma 
estalagem (a Igreja), onde receberá a ceia para conseguir a força necessária a fim de 
seguir no caminho. Nesse percurso, a Alma é guiada e ajudada pelo Anjo, enquanto o 
Diabo a faz parar, diminuir o ritmo, tentando afastá-la da chegada. O destino dessa 
viagem já está, portanto, colocado e definido desde o começo da peça – na obra 
vicentina, o destino é claro e pré-estabelecido. Já em Morte e Vida Severina, a 
personagem central da peça, Severino, faz uma viagem (caminhando) em busca de 
melhores condições de vida: parte do sertão da Paraíba rumo ao litoral de 
Pernambuco, Recife – caminha seguindo o curso do rio ao mar. Assim, a questão do 
destino é colocada, aqui, sempre na relação com a partida. A marca do local de origem 
vem, portanto, nesse auto, pelo “negativo”: Severino sai, foge, afasta-se de sua 
origem, buscando outro lugar, algo no destino que seja diferente da origem da viagem.  

Importante observar que, no auto de Gil Vicente, o caminho e o destino estão 
nitidamente ligados à ideia de salvação, enquanto no auto de João Cabral de Melo 
Neto a definição do destino se dá pelo negativo: o protagonista de Morte e Vida 
Severina é marcado pela fuga de seu local de origem, e caminha mais em busca de 
sobrevivência do que de salvação. Ele não pode mais ter a ilusão do destino “positivo”, 
claro e garantido, como acontece no primeiro caso, em que a chegada à estalagem 
(pousada para ceia e descanso) é assegurada (pelo Anjo, como personagem que auxilia 
a Alma caminhante, mas também, de forma mais abrangente, pela ideia de garantia de 
salvação).  

Assim, no Auto da Alma há, além do destino reconhecidamente positivo, outras 
garantias: de auxílios no percurso e de consequente chegada ao destino. Desde o 
prólogo, no qual há uma fala de Santo Agostinho, que aparece como uma personagem 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 48 

 

392 
 

da peça, temos a garantia de auxílio de Deus diante de dificuldades: haverá meios 
providenciados para que as Almas busquem o caminho da verdade. Agostinho 
comenta as alegorias vida-peregrinação e Igreja-estalagem, afirmando que, apesar do 
enfraquecimento da Alma ao longo do percurso, a chegada à Igreja fortaleceria a 
continuação daquela caminhada. Anuncia-se, portanto, logo no início da peça, que 
haverá auxílios à caminhada daquela peregrina. 

Já na obra de João Cabral não haveria mais garantia alguma que assegurasse a 
chegada ao destino, nem auxílio algum que guiasse a viagem. Severino não tem 
certeza se chegará, nem tem uma figura que o acompanhe e o auxilie no processo de 
caminhada. Todo o percurso dessa personagem é marcado por incertezas, hesitações e 
pelo negativo da morte. 

Ao lado dessas diferenças no tratamento do tema da viagem, é importante notar 
como nesta obra de Gil Vicente tudo parece mais dual: as oposições são claras e bem 
definidas (marcadas pelas personagens do Anjo, já citado, e do Diabo, que personifica 
– de fato, corporeamente na peça – as dúvidas, medos e “pecados” que fariam a alma 
se demorar ou não seguir viagem); enquanto no auto de João Cabral de Melo Neto não 
identificamos o mesmo procedimento de composição. Há dualidade também em 
Morte e Vida Severina, desde a própria relação vida/morte, apresentada já no título, 
porém essas dualidades não parecem se dar de maneira tão clara, distinta e definida 
como na obra de Gil Vicente. Ressaltamos, entretanto, que este aspecto ainda está 
sendo desenvolvido na pesquisa, com base nas diferenças que se estabelecem quanto 
ao uso do gênero “auto” pelos dois autores e épocas. Estudaremos, para isso, também, 
a questão da alegoria – como ela aparece no(s) auto(s) e como (se) é usada nesse 
tratamento temático. 

Refletimos, portanto, sobre a mudança expressiva que ocorre na representação 
estética do tema da caminhada. Estudamos as contribuições acerca dos conceitos de 
progresso e história (em Santo Agostinho, Kant e Walter Benjamin) para embasar a 
discussão das alterações estéticas no tratamento do tema. Embora ainda em 
aprofundamento, nossa hipótese, por ora, é de que as concepções clássica e iluminista 
de história, que a entendem como linear e progressiva, não cabem mais para leitura do 
auto de João Cabral. É preciso repensarmos a noção de desenvolvimento 
espacial/temporal como progressiva, e para isso utilizamos a reelaboração proposta 
por Walter Benjamin, a fim de entendermos as alterações significativas na 
representação da caminhada da personagem de Morte e Vida Severina – 
deslocamento que não é progressivo, linear, nem necessariamente no sentido de 
melhoria.  

 
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: os cacos da história. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1993 (2ª edição).  
GILSON, Étienne. Introdução ao estudo de santo Agostinho. São Paulo: Discurso 
editorial; Paulus, 2006.  
KANT, Immanuel. “Resposta à pergunta: Que é Esclarecimento?” In: Textos seletos. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 1985.  
LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – uma leitura das teses “Sobre o 
conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.  
MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina e outros poemas para vozes. Rio de 
janeiro: Nova Fronteira, 1994. 34ª ed. 
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VICENTE, Gil. As Obras de Gil Vicente. 2º vol. Portugal: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2002.  
_________ Três autos (da Alma, Da Barca do Inferno, de Morfina Mendes). Adapt. 
Walmir Ayala. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996.  
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A questão da hereditariedade em Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. 
 

Aluno: Paulo Roberto Barreto Caetano  
Orientador: Mario L. Frungillo 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Mestrado em Teoria e história literária 

 
Tendo como objeto o romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, a 

comunicação abordará inicialmente uma das características dos monstros exposta por 
Nazário: a hereditariedade. Esta teria seu enfoque na (não) assimilação do discurso 
paterno, configurando um possível procedimento intertextual. Nesse texto, o livro Ao 
lado esquerdo do pai, de Sabrina Sedlmayer, funcionará como suporte para essa 
perspectiva de apreensão do discurso. A abrodagem ainda desdobrará a temática da 
subversão do discurso tratando do incesto como, na expressão de Noël Carroll, (autor 
de Filosofia do horror ou paradoxos do coração) “ameaça moral” ao entorno. A 
desestabilização dos preceitos paternos será ainda analisada em Ana com sua dança 
provocativa e em Lula com sua fala verborrágica. Para tal, o texto Pedagogia dos 
monstros, de Jeffrey Jerome Cohen, será usado. 

Parece haver em LA uma apropriação do discurso paterno por dois antagônicos 
vieses. O primeiro, na voz de Pedro, constitui-se como uma espécie de paráfrase, uma 
assimilação do discurso ideológico do pai. Esse recurso intertextual, nas palavras de 
Graça Paulino, seria “a recuperação de um texto por outro que se faz de maneira dócil, 
isto é, retomando seu processo de construção em seus efeitos de sentido” (Paulino, 
1995, 30). Já a segunda apropriação presente no romance dar-se-ia na voz do 
protagonista, na qual o discurso paterno é subvertido, aproximando-se dum 
procedimento paródico: “A paródia é, pois, uma forma de apropriação que, em lugar 
de endossar o modelo retomado, rompe com ele, sutil ou abertamente.” (Paulino, 
1995, 30). 

De posse da “caixa de ferramentas” da tradição, os dois filhos, cada um em seu 
galho, retoma, manipula, a fala do pai. Pedro, ao tentar trazer André de volta à família, 
porta-se como a figura paterna, seja no teor do discurso, seja no modo como este é 
proferido:  

 
(...) é duro eu te dizer, irmão, mas a mãe já não consegue esconder de 
ninguém os seus gemidos” ele disse misturando na sua reprimenda um 
certo e cada vez mais tenso sentimento de ternura, ele que vinha 
caminhando sereno e seguro, um tanto solene (como meu pai), enquanto eu 
me largava numa rápida vertigem (Nassar, 1989, 23). 

 
A conduta de Pedro, bem como o conteúdo da mensagem, denotam o processo 

de referência harmônica ao pai. O discurso assimilado, a postura grave e a posição à 
direita do pai à mesa confirmam o lugar da identificação com a tradição paterna em 
Pedro. 

Todavia, o discurso do pai não serve como ponto de partida da enunciação 
apenas como processo parafrásico. Em André, o processo de inversão dos preceitos 
paternos se dá em vários momentos do romance. Como justificativa para o contato 
com a irmã, Ana, o filho tresmalhado diz: “confirmando a palavra do pai de que a 
felicidade só pode ser encontrada no seio da família” (Nassar, 1989, 118). 
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Supostamente justificada a relação, o protagonista diz a receita para que ela não entre 
em conflito com os ideais pregados pelo pai: a omissão do relacionamento a fim de 
não desestabilizar a ordem:  
 

Ana, te lembro que a família pode ser poupada; neste mundo de 
imperfeições, tão precário, onde a melhor verdade não consegue transpor 
os limites da confusão, contentemo-nos com as ferramentas espontâneas 
que podem ser usadas para forjar nossa união: o segredo costumaz, 
mesclado pela mentira sorrateira e pelos laivos de um sutil cinismo; afinal, o 
equilíbrio, de que fala o pai, vale para tudo” (Nassar, 1989, 132). 

 
Tendo a mentira como recurso para a manutenção da estabilidade, André 

perverte preceitos do pai dizendo à irmã que o contato incestuoso deveria ser 
conhecido apenas pelos envolvidos. Faz-se razoável dizer que o momento de maior 
tensão com as deturpações feitas por André encontra-se no embate verbal deste 
diretamente com o pai:  

 
“- (...) Para que as pessoas se entendam, é preciso que ponham ordem em 
suas idéias. Palavra com palavra, meu filho.  
- Toda ordem traz uma semente de desordem, a clareza, uma semente de 
obscuridade, não é por outro motivo que falo como falo.” (Nassar, 1989, 
158). 

 
Apropriando-se do procedimento do pai em usar de enumerações, anáforas, o 

filho tresmalhado explicita, por meio da verbalização, seu caos interior. Assim, os 
lugares bem-distribuídos das coisas, a ordem instaurada pela figura paterna encontra 
em André uma barreira caótica, na qual o embaralhamento é ininteligível para o pai. 
Com isso, o personagem principal do romance se aproxima da tradição pela estrutura 
do discurso, mas se distancia pelo conteúdo. Forma e substância nesse contexto se 
aproximam e se repelem.  

Usando desses recursos, André, metonimicamente, dá voz ao galho esquerdo da 
família, desenhando uma mesa não-simétrica em que liberdade e tradição não se 
coadunam: servem como prévia do fim trágico. Esse é estopim para a enunciação do 
capítulo final em que o protagonista usa, literalmente, o discurso do pai a fim de 
mostrar que a ordem construída por este não dera conta da família. Destarte, em 
memória do pai, ele diz que “cada um deve sentar-se num banco, plantar bem os pés 
no chão, curvar a espinha, fincar o cotovelo do braço no joelho (...) e com os olhos 
amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos (...) assistir à 
manipulação misteriosa de outras ferramentas que o tempo habilmente emprega em 
suas transformações, não questionando jamais sobre seus desígnios insondáveis, 
sinuosos” (Nassar, 1989, 193 – 4). 

Dessa maneira, o enunciador ao dizer que não se devia questionar, pois “o gado 
sempre vai poço”, sugere pelo menos dois contextos da noção do inevitável ao leitor: o 
de assimilação do discurso ideológico paterno ou o de comprovação acerca da 
desestabilização do discurso de ordem. Parece, então, que inevitavelmente, o discurso 
da tradição ganha um novo lugar. E é sobre esse lugar que se ocupará a comunicação, 
analisando, principalmente, a enunciação corrosiva e paródica do protagonista. 

 
 



‘Caderno de resumos - XVI SETA 
MESA 48 

 

396 
 

Aspectos da oralidade em Inspiração nordestina de Patativa do Assaré 
 

Aluno: Jorge Henrique da Silva Romero 
Orientador: Suzi Frankl Sperber 

Instituição: IEL - Unicamp 
Curso: Mestrado em Teoria e História Literária 

 
Este trabalho procura investigar a criação poética de Patativa do Assaré e como 

sua poesia apresenta diferentes aspectos da oralidade. A oralidade na poesia do poeta 
cearense é apresentada como um ingrediente especial. Patativa lança mão de recursos 
de uma tradição relacionada aos repentistas, cordelistas e poetas orais e ao mesmo 
tempo se distancia deles ao diversificar sua produção poética, seja pelos temas ou 
adoção de formas poéticas que não aparecem com freqüência nas obras de outros 
poetas dessa tradição. Em Inspiração nordestina encontramos variadas formas como 
décimas, ABC, cordel, motes e glosas, quadras e sonetos.  Neste sentido, retomamos 
uma pergunta essencial na tese de Cláudio Henrique Sales Andrade: Patativa é um 
poeta de qual tradição? 

Patativa do Assaré é considerado (principalmente pelos que não conhecem sua 
obra), um poeta repentista, cordelista, cantador, isso de forma injusta, pois no 
contexto de sua produção o repente e o cordel tiveram um espaço reduzido e limitado. 
Cláudio Andrade lembra que se o cordel for considerado um gênero propriamente 
editorial “Patativa raramente se valeu dele”, pois a maior parte de sua obra seria 
divulgada por meio do livro. Se o cordel for considerado um gênero poético, “será 
preciso reunir-lhe um conjunto mínimo de características, mas poucos”. (Andrade, C. 
2008. p 11) 

Levando em consideração o cordel como gênero editorial e poético, em 
Inspiração nordestina temos, respectivamente, o poema-canção A triste partida e o 
ABC do Nordeste flagelado, ambos narram, de forma diversa, as misérias, injustiças e 
o lamento dos sertanejos que, sob a pressão dos acontecimentos da seca e a luta pela 
subsistência, abandonam a sua terra e caminham em direção à melhores condições de 
vida nos centros urbanos. Porém, há sempre uma esperança de voltar para sua terra, 
pois não encontram nestes centros as condições de vida imaginadas e sob uma nova 
forma de opressão, alimentam a esperança do regresso.  Os demais cordéis presentes 
no livro são O doutor Raiz e Saudação ao Juazeiro do Norte. Dentro da distinção 
proposta por Andrade, o primeiro seria representante do cordel como um gênero 
poético e o segundo como gênero editorial. De todos os poemas de Inspiração, 
somente quatro poderiam ser considerados cordéis e na obra de Patativa, os cordéis 
não passariam de treze. Por esse motivo, afirmar que Patativa seria um poeta de 
cordel, representa um certo desconhecimento de sua obra. 

No processo de composição poética de Patativa do Assaré a voz assume uma 
importante função. Os poemas não são escritos diretamente no papel, a escrita não é 
a fase primordial desse processo, mas uma das últimas. Na lida diária, nos desafios e 
conversas com outros poetas, a voz mantinha um intenso diálogo com a memória (o 
que iremos estudar mais detidamente no tópico: oralidade e memória). A metáfora da 
semente é esclarecedora, O poeta enquanto lidava diariamente na roça, plantava a 
semente da poesia no solo fértil de sua reconhecida capacidade mnemônica. A 
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memória era o solo fértil de onde brotava toda a sua poesia: Meu verso é como a 
simente/ que nasce inriba do chão.  

Literatura é originalmente o domínio da letra; por definição é escrita, mas, por 
convenção, somente alguns textos se apresentam como “literários”. Se esse território 
ocupado pela letra mantém rígidas fronteiras, como definir as histórias de trancoso 
contadas no Nordeste? Ou os causos e histórias conhecidos no interior do Brasil? Ou 
até mesmo os folhetos vendidos em feiras e bancas de jornal?  

O que é então a oralidade? Às vezes, essa pergunta encontra uma resposta na 
ponta da língua: é tudo aquilo que não se apresenta como escrita, ou como produtos 
de uma cultura escrita. essas respostas não elucidam as qualidades da oralidade que é 
apresentada negativamente como ausência ou supressão. Como afirma Paul Zumthor: 
“A oralidade não se define por subtração de certos caracteres da escrita, da mesma 
forma que esta não reduz a uma transposição daquela”. (Zumthor, 1998. p. 100) 

Essa definição da oralidade é acompanhada de um gesto bastante esclarecedor, 
um gesto que rejeita a oralidade como parte essencial da escrita. Walter Ong já havia 
chegado a essa constatação em 1982: “apesar das raízes orais de toda verbalização, o 
estudo científico e literário da linguagem e da literatura, durante séculos e até épocas 
muito recentes, rejeitou a oralidade.” (Ong, W. 1998. p. 16.) Isso não significa que a 
escrita se apresente como transcrição e transposição da voz. A escrita é capaz de 
conservar os valores da voz sem que haja a simples recriação, transcrição fonética ou 
outras formas de mimetismo. A oralidade tem o poder de mostrar à escrita que há 
uma latência da voz no texto. Nesse sentido, a oralidade parece diminuir uma distância 
existente entre autor e público. 

A oralidade diminui a distancia entre os homens e aproxima os tempos. A fala 
sempre sugere participação, convoca um outro para intervir e agir, quebrando a 
passividade e o silêncio. A palavra convoca sempre alguém a alguma ação. O próprio 
silêncio possui um significado que vai além da ausência das palavras: o silêncio é 
possibilidade de ação, sentidos sem voz, significados sem sons, o silêncio é uma 
espécie de esperança. 

Na obra de Patativa, os efeitos da oralidade são reveladores. Há uma latência da 
voz em sua poesia, presença de interlocutores, diversidade de formas poéticas, 
utilização de métricas, rimas e ritmos que favorecem a audição e divulgação do 
poema, todos esses aspectos demonstram uma capacidade singular do poeta de unir 
aos valores da escrita, um conjunto de potências e sentidos que somente a voz é capaz 
de produzir.  
 

 
 

 
 

 
 

 


