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PRODUÇÃO TEXTUAL: ASPECTOS TEXTUAIS E INTERATIVO - DISCURSIVOS

18 - 17hOO- Prédio I1Sala OI

Alba Maria PERFEITO (UEL) - Coordenadora
Lolyane C. G. CALSA VARA (PG-UEL)
Flávio L. F. RODRIGUES (PG-USP)
Maria Alice VENTURI (PG- USP)

Nos últimos vinte anos sobretudo, os estudos lingüísticos têm privilegiado o enfoque teórico relativo aos
aspectos textuais e interativo-discursivos das produções orais e escritas. Tais estudos e preocupações
refletem-se no grande número de pesquisas elaboradas nos cursos de pós-graduação, seja na investigação
das produções de textuais em língua materna, seja em língua estrangeira, sobre os trabalhos discentes.
Nesse sentido, esta sessão coordenada. sob o enfoque e as preocupações mencionadas, reunirá
dialogicamente quatro trabalhos elaborados em diferentes níveis de pós-graduação. O trabalho de Alba
Maria Perfeito, em nível de doutorado, versará sobre a capacidade de intertextualização de um sujeito de
dez anos, aluna de quinta série, imerso em um mundo letrado, ao elaborar uma narrativa escrita a partir
de três textos. Dessa forma, analisará quais sentidos dos textos originais foram retomados - modificados,
como manifestação de subjetividade. A monografia de Lolyane C. G. Calsavara tem o objetivo de
identificar os indícios de subjetividade nas produções escritas de alunos de oitava série do primeiro grau,
através da análise das funções narrativas mobilizadas, na constituição de seus textos. Já a dissertação de
Flávio L. F. Rodrigues investiga, através de pistas deixadas por alunos de segundo grau em seus textos,
conforme instrumental teórico de análise - tomando os paradigmas indiciários -, se a escola tem mantido
ou não um processo de assujeitamento na escrita de seus alunos. Enfim, o trabalho de Maria Alice
Venturi, em nível de mestrado, apresenta aspectos avaliativos da produção do discurso oral, na aquisição
da fluência em língua estrangeira. Um modelo de aula específica em língua italiana é mostrado, desde o
seu preparo à produção discursiva.

NEUROLINGüíSTICA: BANCO DE DADOS E PRINcíPIOS DE AVALIAÇÃO DO
DISCURSO VERBAL E NÃO VERBAL

18 - 17hOO- Prédio I1Sala 02

Maria Irma Hadler COUDRY (UNICAMP) - Coordenadora
Cilene CAMPETELA (PG - UNICAMP)
Cláudia H. Cerqueira MÁRMORA (PG - UNICAMP)
José Amâncio Rodrigues PEREIRA (PG - UNICAMP)

Apresentam-se nesta sessão de comunicação coordenada resultados parciais da pesquisa empreendida
pelo Projeto Integrado Contribuições da pesquisa neurolingüistica para a avaliação do discurso verbal e
não verbal (CNPq: 521773/95-4). O tema avaliação se faz presente, mesmo indiretamente, nas quatro
apresentações que compõem esta sessão; os dados mostram a linguagem em funcionamento. A primeira
explicita princípios teóricos e atitudes metodológicas que orientam a avaliação de linguagem e a
formulação de um banco de dados discursivamente informadas, incluindo extratos de práticas de
avaliação e convivência exercidas com sujeitos afásicos, em sessões individuais e em grupo. A segunda
discute a constituição de um banco de dados em Neurolingüística, abrindo frentes para que a pesquisa
abrigue vários interesses de estudo de linguagem. Tal banco incorpora categorias de descrição e análise
de fatos de linguagem provenientes de contextos interativos, verbais e não verbais, de afásicos com não
afásicos. A terceira estende para a avaliação da apraxia o que a abordagem discursiva para a afasia vem
considerando a respeito da relação linguagem/afasia, tomando a avaliação das apraxias inserida em uma
concepção de gesto como produto de ações simbólicas significativas construídas em processos históricos
mediados pela linguagem. A quarta apresentação envolve atividades de expressão teatral e jogo
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dramático vivenciados pelos sujeitos afásicos (dramatização de situações da vida cotidiana, pantomimas,
exercícios de representação de objetos e ações diretas e não diretas), em que ocorrem processos
comunicativos de produção e interpretação de sentido, considerado o funcionamento discursivo da
linguagem verbal e não verbal, em que há relações polissêmicas, múltiplos usos e interpretações,
possibilidades expressivas alternativas, relação com outros sistemas simbólicos ele.

A ALTERIDADE TERMINOLÔGICA: TRÊS PERSPECTIVAS DO DISCURSO CONCEITUAL

18 - 17hOO- Prédio I/Sala 03

João Bôsco Cabral dos SANTOS (UFU) - Coordenador
Ana Rosa LEONEL (UFU)
Gilber Martins Duarte (PG-UFU)

A Alteridade Terminológica representa um imbricamento natural entre conceitos em diferentes correntes
teóricas, perspectivas lingüísticas ou diacronias factuais científicas, ou seja, cada conceito se revela de
forma heterogênea de acordo com a filiação teórica em que estão circunscritos, influenciando aplicações
pragmáticas de teorias lingüísticas, ou mesmo, decorrências histórico-ideológicas ao longo de evoluções
teóricas ou políticas científicas. Isso significa que, ao mesmo tempo em que se pode considerar os
conceitos de uma teoria, imanentes a "outras", podemos também deslocá-Ios em função das
especificidades de uma determinada área ou do contexto ideológico em que um conceito é circunscrito em
diferentes teorias. Nessa perspectiva. a Alteridade Terminológica será foco de reflexão para re-definir, re-
construir, ou ainda, re-contextualizar as noções de sujeito, enunciação, interação, língua e escrita em três
perspectivas tipológicas no Discurso Conceitual, tais sejam: a corrente histórico-ideológica e a corrente
de análise semiolingüística do discurso; o escopo teórico da Lingüística Textual utilizado para o ensino de
produção escrita em Língua Estrangeira e a dimensão ideológica do conceito de língua, marcada
discursivamente em diferentes pontuações filosófico-lingüísticas. Enfocaremos o conceito de língua,
analisando sua trajetória ideológica em diferentes momentos do fazer científico. Em seguida,
abordaremos a terminologia da Lingüística Textual transposta para o escopo do processo de ensino-
aprendizagem de produção escrita em Língua Estrangeira, pontuando nossa reflexão em torno do próprio
conceito de escrita e suas relações na perspectiva coesão/coerência textuais. Por fim, estaremos refletindo
acerca das diferenças terminológicas e de algumas convergências epistemológicas em torno dos conceitos
de sujeito, enunciação e interação - conceitos co-ocorrentes tanto na corrente histórico-ideológica quanto
na análise serniolingüística do discurso.

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NA SALA DE AULA DE dNGUAS

18 - 17hOO- Prédio I/S

Marisa GRIGOLETTO (USP) - Coordenadora
Anna Maria G. CARMAGNANI (USP)
Lynn Mario T. MENEZES DE SOUZA (USP)
Sonia Maria ALVAREZ (U. Braz Cubas)

Partindo da concepção de que o processo de construção de identidades é imbuído de conflitos e
fragmentação e marcado pela dispersão (cf. Foucault, 1969; Hall, 1997; Bakhtin/V oloshinov, 1929; Usher
& Edwards, 1994, entre outros) e de uma teoria de discurso que postula que as identidades são
constituídas pela articulação de diferentes discursos que determinam diversas posições para os sujeitos
discursivos. as apresentações desta sessão pretendem analisar as maneiras pelas quais elementos-chave da
aula, tais como os materiais didáticos. participam da construção das identidades dos aprendizes. Adota-se
uma metodologia de pesquisa que busca explicitar o funcionamento discursivo através da articulação
entre a análise da materialidade lingüística e o interdiscurso que lhe atribui sentido. Em linhas gerais. as
questões analisadas incluem: (i) as representações sobre o brasileiro, o estrangeiro e a língua inglesa
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como objeto de estudo em livros didáticos de língua inglesa e seu papel na construção da(s) identidade(s)
dos alunos; (ii) o papel do discurso da mídia. na forma como aparece em livros didáticos de língua
inglesa. na construção de sentidos e da identidade dos aprendizes; (iii) sujeito, narrativa e identidade em
livros didáticos para a educação indígena; (iv) valores sociais, interação e identidade do aluno na
apresentação de contos de fadas em livros didáticos de língua portuguesa. Os resultados revelam que a
identidade do aluno é uma construção cultural e política que se apresenta dispersa entre várias e
contraditórias posições ideológicas. A compreensão desse estado de coisas é essencial para que se possa
entender a constituição discursiva do sujeito-aluno e sugerir possíveis deslocamentos e rupturas no que
tange às práticas discursivas vinculadas ao fazer pedagógico.

o SUJEITO NO DISCURSO: AUTORIA, IDENTIDADE, ALTERIDADE

18 - 17hOO- Prédio I/Sala 05

Maria do Rosario Valencise GREGOLIN (UNESP-ARARAQUARA) - Coordenadora
Edna Sandra MARTINS (PG-UNESP-AR)
João Carlos CATELAN (UNIOESTE; PG-UNESP-AR)
Maria Regina Baracuhy LEITE (UFPB; PG-UNESP-AR)
Nádea Regina Gaspar (UFSCAR; PG-UNESP-AR)

Esta sessão de comunicações coordenadas tem como objetivo apresentar resultados de pesquisas, na área
de Análise do discurso, que focalizam as estratégias discursivas de construção do sujeito em diferentes
gêneros textuais. Bakhtin, em Estética da comunicação verbal, propõe que as modalidades da enunciação
estão constitutivamente articuladas aos gêneros discursivos pois cada esfera da atividade social possui
formas textuais cristalizadas. Assim, os efeitos de sentido que circulam nos discursos produzidos em uma
sociedade, constroem, com as formas discursivas típicas de cada um desses diversos gêneros, as
representações do imaginário de uma certa época. Adotando os pressupostos teóricos da Análise do
Discurso de linha francesa, em seus desenvolvimentos atuais, nossos trabalhos entendem a "autoria"
como uma sinalização, construída pelo sujeito, inscrita na material idade discursiva dos diferentes gêneros.
Esse dispositivo discursivo, ao mesmo tempo em que revela a presença do sujeito no discurso, constrói
dois efeitos de sentidos: a "identidade" e a "alteridade", por meio das quais articulam-se o lingüística e o
histórico, o discurso e o interdiscurso (Pêcheux, em Semântica e Discurso). Como as práticas de
textualização ocorrem em lugares sociais organizados e reconhecidos como portadores de fala (o campo
literário, o campo científico, o campo político, etc) e as regras do modo de dizer condicionam todos os
atos de fala, a produção de sentidos deve dar-se no interior desses campos institucionalmente constituídos
como "lugares de onde se fala". Falar do interior desses campos significa inserir-se em uma formação
discursiva que determina os modos de dizer e aquilo que se pode e se deve dizer em certa época
(Foucault, em Arqueologia do Saber). Por isso. em nossos trabalhos, a análise dos procedimentos
dicursivos utilizados para a construção da "autoria", em diferentes gêneros textuais. evidencia o
estabelecimento de relações dialógicas que deixam entrever a constituição do sujeito no discurso.

x
SEMANTICA DISCURSIV A: ALGUNS CASOS

18 - 17hOO- Prédio I/Sala 06

Sírio POSSENTI (Unicamp) - Coordenador
Graziela KRONKA (PG-Unicamp)
Fernanda MUSSALIN (UNIFRAN/PG-Unicamp)
Conceição Fonseca e SILVA (UESB/PG- Unicamp)

A sessão destina-se a apresentar aspectos da teoria do discurso de Maingueneau (especialmente os
conceitos de interdiscurso, semântica global, interincompreensão constitutiva e prática intersemiótica)
para verificar sua eficácia na análise de corpora diversos. Sucessivamente, serão analisados: a) um slogan
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que encerra a propaganda de um absorvente íntimo e um slogan eleitoral veiculado através de faixa
(Possenti); b) um discurso da homossexualidade, o da militância pela visibilidade, privilegiando as
relações polêmicas que estabelecem o direito e o avesso desse discurso, para demonstrar como esta
relação polêmica resulta de uma semântica de base, cujo traço fundamental é "exposição", que engendra
seu "outro", caracterizado pelo "enrustimento". Assumir-se, nesse discurso, significa aderir a um certo
ethos homossexual (Kronka); c) o caso Van Gogh, a partir das noções de semântica global e de práticas
intersemióticas. A escolha de Van Gogh se deve ao fato de ter sido um pintor preocupado em refletir
sobre sua produção artística, tendo deixado um significativo material discursivo a respeito, o que permite
verificar, através da relação desse material com as próprias pinturas, se sua prática discursiva pode
realmente ser considerada uma prática intersemiótica (Mussalin); d) análise de enunciados produzidos em
espaços discursivos definidos (em revistas femininas) à luz da interdiscursividade como processo de
tradução e interpretação do "Outro" como simulacro, ligado ao fenômeno de interincompreensão
constitutiva (Silva). Cada trabalho, em parte condicionado pelo corpus, em parte devido a preferências em
relação aos conceitos de Maingueneau, verificará o alcance da teoria em materiais distintos. O ganho será
verificar que a teoria não é eficaz apenas em relação a um corpus marcadamente institucional.

GtNEROS DO DISCURSO E ESTUDOS SOBRE PRODUÇÃO ESCRITA

8 - 17hOO- Prédio I1Sala 07

Sandoval Nonato Gomes SANTOS (NPI-UFPNPG-UNICAMP) - Coordenador
Fabiana Cristina KOMESU (PG-UNICAMP)
Márcia MELO(PG-UNICAMP)
Mônica Oliveira SANTOS (PG-UNICAMP)

O que de mais relevante aproxima os trabalhos desta comunicação coordenada é o interesse pela
discussão do conceito de gêneros do discurso, especialmente como é tematizado pela reflexão
bakhtiniana [BAKHTIN, M.M. [1997 (1952-53)] Os gêneros do discurso. In: _. Estética da criação
verbal. São Paulo, Martins Fontes] e pelas teorias da enunciação e do discurso. Utilizando-se de corpora
diferentes entre si e focalizando aspectos particulares da relação entre gênero discursi vo e produção
escrita, os trabalhos pretendem o que se segue: i) Sandoval Gomes Santos enfoca os modos de circulação
dialógica de escreventes-alunos de i série do ensino fundamental por gêneros discursi vos que adquirem
uma certa estabilidade por ocasião do evento de produção escolar da escrita denominado "Recontando
histórias", assinalando ser a heterogeneidade a marca constitutiva do processo de constituição desses
gêneros; ii) Márcia MeIo propõe uma reflexão sobre os processos de construção de textos produzidos em
ambiente escolar por alunos do Ensino Médio na tentativa de se apropriarem de determinado gênero
discursivo, buscando levantar novos elementos para a discussão da relação sujeito-linguagem. Utilizando
o software francês Genêse, apresenta alguns aspectos do caminho percorrido por duas alunas na
elaboração de uma narrativa noticiosa, pontuando e interpretando as reflexões e alterações feitas nesse
percurso; iii) Fabiana Komesu aborda a escrita que se propõe como conversação nas páginas eletrônicas
pessoais (home pages) da Internet, analisando quais os dados presentes no processo de textualização que
permitem apontar para a possibilidade de um novo gênero discursivo, constituído a partir de um estilo de
escrita que pode ser identificado por um caráter de "diálogo virtual" entre o escrevente e uma imagem de
leitor; e iv) Mônica Santos visa a tratar de questões relacionadas à "memória institucionalizada", valores e
usos sociais dos provérbios, apontando para algumas categorias de cunho estrutural-tipológico relativas a
esses provérbios.
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A CONSTITUIÇÃO DISCURSIV A DA CRÍTICA DE ARTE BRASILEIRA

18 - 17hOO- Prédio II Sala 08

Daniele Santana SALL Y (PG-UFF) - Coordenadora
Claudia de Meio AL VIM (PG-UFF)
Karla Cristina de Araujo FARIA (PG-UFF)
Silvia Maria de SOUSA (PG-UFF)

As comunicações a serem apresentadas estão vinculadas ao projeto da Professora Doutora Lúcia Teixeira,
que tem por objetivo traçar o percurso da crítica de arte no Brasil, sob o prisma da teoria semiótica do
texto, acolhendo também, na medida do possível, a contribuição de outras teorias do discurso.Para tanto,
foram constituídos corpora de textos críticos, os quais abrangem o período de 1885 a 1930. Todos os
trabalhos constituem resultados de pesquisas parciais em andamento. A partir da análise de críticas sobre
mulheres, sobre Georgina de Albuquerque e daquelas produzidas por Oswald de Andrade, pretendemos
mostrar um panorama dos caminhos trilhados pela crítica de arte no Brasil. Karla Cristina de Araújo Faria
e Sílvia Maria de Sousa desenvolverão análises da perspectiva da Semiótica greimasiana, enquanto
Cláudia de Mello Alvim e Daniele Santana Sally apresentarão a contribuição da Análise do Discuso (AO)
a suas pesquisas.

MECANISMOS DE ENUNCIAÇÃO E AMBIGÜIDADE NO TEXTO MACHADIANO

18 - 17hOO- Prédio IISala 09

Ismael Angelo CINTRA (UNESP - SJRP) - Coordenador
Maria Celeste Tommasello RAMOS (UNESP - SJRP )
Maria do Carmo Molina DIAS (PG - UNESP/SJRP)
Onei BORACINI (PG - UNESP/SJRP)

O tema da pesquisa é a obra de ficção de Machado de Assis, abordada sob a ótica da análise do discurso e
dos procedimentos de enunciação perceptíveis através do funcionamento do narrador, vistos como signos
de uma verdadeira retórica da narrativa. Os trabalhos a ser apresentados são fruto da aplicação de
metodologia semelhante, privilegiando a observação dos mecanismos discursivos postos em ação pelo
escritor brasileiro, em sua obra de ficção. O objeto de análise estabelecido pelo projeto diz respeito ao
conto, ao romance e à crônica, por meio de um corpus mínimo representativo. Um dos resultados obtidos
com base nas reflexões realizadas é a demonstração das estratégias de construção da ambigüidade como
elemento significativo do texto machadiano.

EDIÇÃO DE TEXTOS ANTIGOS BRASILEIROS

18 - 17hOO- Prédio I/S

Keila Makarovsky GALV ÃO (PG-USP) - Coordenadora
Clarice ASSALIM (Fundação Santo André)
Elisabete Massami NISHI (G - USP)
Cláudia Damião Lopes de Almeida SIL VEIRA (PG- Arquivo de Memória de Santos)

Trata-se de edição de textos brasileiros e respectivo estudo ortográfico, onde tentar-se-á mostrar a
evolução das palavras passando pelos séculos XVII, XVIII e XIX. São ao total quatro textos diferentes e
completos, sendo o primeiro do século XVII, feito em São Paulo por um funcionário de D. Pedro lI,
descrevendo hábitos dos paulistas. O original encontra-se na Biblioteca Nacional da Ajuda, no Códice 51
- IX - 33, Fólio 370 r. ao 373 v. e é inédito. O segundo texto, na realidade, é um apanhado de
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manuscritos da Coleção Governadores do Rio de Janeiro, datando de 1701 à 1705 e foram editados no
livro Publicação oficial do Arquivo do Estado de São Paulo, Documentos interessantes para a história e
costume de São Paulo, Vol. LI. São sesmarias, provisões, bandos e, em sua grande maioria, da autoria de
Artur de Sá e Menezes e Álvaro da Silveira de Albuquerque. Todos da época do Bandeirismo Paulista. Os
originais encontram-se no Arquivo Municipal do Rio de Janeiro e foram microfilmados. O terceiro e
quarto textos provêem do Arquivo de Santos, datando do Séc. XVIII e XIX. São cartas de Ordem, onde
autorizam a saída de navios do porto de Santos e faz as devidas recomendações para que possam, em sua
viagem e paradas nos portos, ser atendidos adequadamente em suas necessidades básicas. Mostrar-se-à a
evolução da ortografia das palavras, passando pelos Séculos XVII ao XIX, exemplificando com
elementos dos manuscritos e embasamento bibliográfico pertinente.

INTEGRAÇÃO SINTÁTICA E SEMÂNTICA EM CONSTRUÇÕES COMPLEXAS

II 18 - 17hOO- Prédio VSala II

Mário Eduardo MARTELOTTA (UFRJ) - Coordenador
Sebastião Josué VOTRE (UFF)
Mariângela Rios OLIVEIRA (UFF)
Maria Maura CEZÁRIO (UFRJ)

O objetivo desta comunicação coordenada é verificar, identificar e analisar, em distintos domínios da
sintaxe da língua portuguesa, evidências de manifestação de diferentes níveis de integração sintática e
semântica, bem como testar o grau de correlação entre tais níveis e os processos de mudança ou variação,
no percurso de tempo que vai do português arcaico a nossos dias. Numa abordagem de tendência
pancrônica, propomo-nos analisar e interpretar dados do português arcaico (Livro dos conselhos de El-Rei
D. Duarte, Livro das Aves e Orto do Esposo). Para o português quinhentista, o foco de análise recai na
Carta de Pêro Vaz de Caminha. Para a análise do português contemporâneo, utilizamos trechos do corpus
representativo da fala atual do Rio de Janeiro, elaborado pelo Grupo de Estudos "Discurso & Gramática"
da UFRJ, bem como o corpus, ora em fase de conclusão, da fala e escrita de Niterói. Trabalharemos com
foco em processos complexos de organização sintática e semântica, privilegiando: subordinação de
relativas, subordinação de substantivas e posição de advérbios qualificativos, intensificadores e locativos.
A orientação teórica da comunicação coordenada é de caráter não-formal, com ênfase nas hipóteses e
postulados desenvolvidos no interior do próprio grupo, nos dez anos de sua existência, bem como da
produção teórica e metodológica da escola de Santa Barbara (Sandra Thompson, Jack Dubois, Wallace
Chafe) e Oregon (especialmente Talmy Givón),

, ..
PALA VRAS DE ORIGEM INDIANA NO LEXICO DA LINGUA PORTUGUESA - UM

PROBLEMA DE TRANSLAÇÃO, RESSIGNIFICAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO SEMÂNTICA

II 18 - 17hOO- Prédio IV Sala 12 II

Mário FERREIRA (USP) - Coordenador
Lilian Proença de Menezes MONTENEGRO (USP)
Maria Valíria Aderson de Mello VARGAS (USP)

A exemplo do XLVII Seminário do GEL, a presente sessão torna públicos resultados do projeto "Estudo
histórico-descritivo dos vocábulos de origem indiana na constituição do léxico do português e da língua
do Brasil", que está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e que tem por
objetivo - entre outras metas - identificar as marcas ideológicas inscritas no processo de incorporação à
língua portuguesa de palavras oriundas de línguas indianas. Utilizando como fontes as Décadas da Ásia,
de João de Barros, o Tratado do Pe. Gonçalo Fernandes sobre o hinduísmo, as Peregrinações, de Fernão
Mendes Pinto, e a Conquista do Ceylão, de Fernão de Queiroz, as comunicações da sessão procuram
enfocar a incorporação vernacular do léxico indiano - na perspectiva das condições históricas da
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dominação portuguesa na Índia -. como uma questão de conflito ideológico entre culturas assimétricas,
desiguais e contraditórias. Para tanto, apresenta-se a história de um rol de palavras afetas ao léxico
referido, como andar, charola, cáte/ (= catrei, tonés (= tona), palanquim. pagode, ramerrão, e de
palavras não incorporadas a ele, como irasasuvalei, correspondente ao sânscrito rajavalâ. "menina de
dez anos", paralogão, do sânscrito paraloka, "além-mundo", e aduruvem, do sânscrito aparvan,
"sacerdote do fogo", configurando-se-lhes o campo semântico no âmbito das línguas de partida e no da
língua de chegada. Procura-se demonstrar que o processo de incorporação vernacular havido decorreu de
um processo multiforme de translação, ressignificação e reconfiguração semântica, no qual se
evidenciam as tensões dos valores axiológicos - comumente descontínuos - das civilizações em contato.

5 X o. ,

A HISTORIA DO PORTUGUES BRASILEIRO NOS ESTUDOS GEOLINGUISTICOS E A
CONTRIBUIÇÃO DA UNESP-ASSIS

II 18 - 17hOO- Prédio Il/Sala 13

Vanderci de Andrade AGUILERA (UEL) - Coordenadora
Pedra CARUSO (UNESP-ASSIS)
Aparecida Negri ISQUERDO e Dercir Pedro de OLIVEIRA (UFMS)
Harumi PISCIOTA (UBC) e Vandersí Santana CASTRO (UNICAMP)

Iniciada pelos estudos de AMARAL (1920) e NASCENTES (1922), a Dialetologia ganha corpo com a
publicação, em 1963, do primeiro Atlas estadual - o Atlas Prévio dos Falares Baianos, de Nelson Rossi.
da UFBA, seguido depois, em 1977, pelo Esboço de um Atlas de Minas Gerais - EALMG- de Ribeiro et
alii, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os estudos dialetológicos no Brasil receberam significativo
impulso nos últimos vinte anos, graças ao pioneirismo de professores da UNESP-Assis, fazendo dessa
IES não só um núcleo gerador de pesquisas voltadas para a descrição lexical (CARUSO) e fonética
(HOYOS ANDRADE), da língua portuguesa, numa visão diatópica e diastrática, mas também um dos
principais centros de estudos dialetológicos da Região Sudeste. Nesta sessão, CARUSO discute a
contribuição da disciplina Dialetologia desde o início da década de 80, como mola propulsora dos
projetos de Atlas locais (Esboço de um Atlas Lingüística de Londrina) e estaduais (Atlas Lingüística do
Paraná - ALPR - e Atlas Lingüística do Mato Grosso do Sul - ALMS), de dissertações e teses sobre o
léxico de atividades econômicas como a sericicultura, a apicultura. a olericultura, e a linguagem dos
trapicheiros e bóia-frias, entre outras. ISQUERDO e OLIVEIRA apresentam uma visão geral dos estudos
dialetológicos no Mato Grosso do Sul (trabalhos monográficos e projetos desenvolvidos pela UFMS) e
focalizam o estágio atual do projeto do Atlas Lingüística de Mato Grosso do Sul, destacando o papel da
UNESP de Assis, através do Prof. Pedro Caruso, na orientação teórico-metodológica do projeto.
PISCIOT A e CASTRO, atualmente dedicando-se à transcrição das entrevistas para o Atlas Lingüística do
Estado de São Paulo - ALESP, analisam dados do Atlas Lingüística do Paraná (Aguilera: 1994), também
fruto da UNESP-Assis, confrontando-os com o APFB. Finalmente, AGUILERA busca comprovar a
importância dos estudos geolingüísticos para a delineação da História do Português falado no Brasil.

5
A ESCRITA NA UNIVERSIDADE: ANALISE DE ASPECTOS DA

CONSTRUÇÃO TEXTUAL DISCENTE - INGRESSO E TÉRMINO

II 18 - 17hOO- Prédio IUSala 14

Renilson MENEGASSI (UEMaringá) - Coordenador
Maria do Carmo O.T. SANTOS (UEMaringá)
Marilurdes ZANINI (UEMaringá)

Os trabalhos a serem apresentados têm como tema a escrita na universidade, enfocando a construção
textual de alunos em diferentes fases da vida pré-acadêrnica e acadêmica. São analisadas redações
produzidas na Universidade Estadual de Maringá nos contextos de vestibular e graduação. O objetivo
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deste estudo é evidenciar as dificuldades de construção textual comuns em textos de alunos que estão
tentando ingressar na universidade, de alunos que cursam séries iniciais e de alunos formandos. Quanto à
metodologia, serão analisados textos dissertativos enfocando aspectos similares, assim determinados: a)
em situação de ingresso e no primeiro ano - título, tema, coerência, tipologia, emprego da norma padrão
culta, coesão. b) no último ano - informatividade, argumentatividade, coesão, coerência, correção grama-
tical. Os resultados mostram pontos comuns, ou seja, que dificuldades manifestadas pelos futuros
acadêmicos na escrita do vestibular e pelos alunos do primeiro ano da universidade permanecem ou
apresentam limitado aperfeiçoamento no término da graduação: no ingresso o aluno demonstra aspecto
formal bom mas com baixo nível de informatividade e forte ligação com o texto de apoio; no primeiro
ano ele melhora o aspecto formal a mantém nível médio-baixo de informatividade e no final do curso ele
continua com aspecto formal bom e com nível de informatividade mediano. Os resultados permitem
refletir sobre o desempenho dos alunos nas expressões formais e de conteúdo e também na postura dos
professores na correção e avaliação desses textos. Espera-se que as discussões decorrentes da análise
instiguem os professores de língua materna dos três níveis de ensino - fundamental, médio e superior - a
refletirem sobre as suas práticas pedagógicas, em especial aquelas desenvolvidas em aulas de produção
textual.

DO LÊXICO À PRODUÇÃO DO SENTIDO

II 18 - 17hOO- Prédio lI/Sala 15 II

Guiomar Fanganiello CALÇADA ( USP ) - Coordenadora
Márcia Sipavicius SEIDE ( PG - USPIUFMT )
Jeni Silva TURAZZA (PUC/SP)
Maria do Rosário Montes GALLEGO ( PG - USP/USJT )

Com base em material de pesquisa léxico-estatística, serão apresentados resultados parciais de trabalhos
em andamento. Tendo em vista a importância do léxico para a elaboração, compreensão e interpretação
dos vários tipos de mensagens, o estudo do léxico será abordado a partir de diferentes aspectos, visando à
ampliação da competência lexical dos falantes do português. As unidades lexicais serão focalizadas nos
níveis conceitual, sintático-semântico e funcional. Como resultados dos estudos, serão apresentadas
algumas sugestões metodológicas de atividades de natureza didático-pedagógicas para estudantes de
português primeira e segunda língua.

ENSINO DE LÍNGUA MATERNA - NÚCLEO DE PESQUISA, ORIENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO ENSINO DE LINGUAGEM NO ENSINO MEDIO

18 - I7hOO - Prédio II/S

Durvali Emilio FREGONEZI(UEL) - Coordenador
Isabel Cristina CORDEIRO (PG/UEL)
Sara Maria- MENCK (PG/UEL)
Givan José Ferreira SANTOS (PG/UEL)

O Núcleo de Pesquisa, Orientação e Acompanhamento do Ensino de Linguagem no Ensino Médio é um
projeto de pesquisa-ação em andamento na Universidade Estadual de Londrina que congrega docentes da
UEL, mestrandos, alunos do Curso de Letras ,bem como professores da rede pública de ensino. Tem
como objetivos fazer um diagnóstico da realidade, tendo em vista a avaliação da leitura do professor do
ensino médio; criar e executar subprojetos de investigação sobre leitura e produção de textos e sua prática
em escolas públicas paranaenses, elaborar material de ensino de leitura para o desenvolvimento de
estratégias adequadas com o fim de elevar os índices na avaliação da leitura de alunos do ensino médio
do Paraná com respeito à avaliação do SAEB e Avaliação Estadual do Paraná. Os trabalhos componentes
desta Sessão Coordenada representam resultados parciais de pesquisas e ações pedagógicas. Neles é
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deste estudo é evidenciar as dificuldades de construção textual comuns em textos de alunos que estão
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DO LÊXICO À PRODUÇÃO DO SENTIDO

II 18 - l7hOO - Prédio lI/Sala 15 II

Guiomar Fanganiello CALÇADA ( USP ) - Coordenadora
Márcia Sipavicius SEIDE ( PG - USP/UFMT )
Jeni Silva TURAZZA (PUClSP)
Maria do Rosário Montes GALLEGO ( PG - USP/USJT )

Com base em material de pesquisa léxico-estatística, serão apresentados resultados parciais de trabalhos
em andamento. Tendo em vista a importância do léxico para a elaboração, compreensão e interpretação
dos vários tipos de mensagens, o estudo do léxico será abordado a partir de diferentes aspectos, visando à
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ENSINO DE LÍNGUA MATERNA - NÚCLEO DE PESQUISA, ORIENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO ENSINO DE LINGUAGEM NO ENSINO MEDIO

II 18 - 17hOO- Prédio lI/Sala 16

Durvali Emilio FREGONEZI(UEL) - Coordenador
Isabel Cristina CORDEIRO (PG/UEL)
Sara Maria- MENCK (PG/UEL)
Givan José Ferreira SANTOS (PG/UEL)

O Núcleo de Pesquisa, Orientação e Acompanhamento do Ensino de Linguagem no Ensino Médio é um
projeto de pesquisa-ação em andamento na Universidade Estadual de Londrina que congrega docentes da
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desta Sessão Coordenada representam resultados parciais de pesquisas e ações pedagógicas. Neles é
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questões de ordem gramatical que marcam no texto a construção das categorias de pessoa, espaço e
tempo, sob a ótica discursiva, o que vai ao encontro do que se propõe nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). Chamamos atenção para o desenvolvimento de uma prática de ensino/aprendizagem
que rompe com a prática fundamentada no modelo normativo. Julgamos que essa proposta possa
contribuir para uma prática que, embora esteja delineada nos PCNs, está por ser construída.

GÊNEROS DISCURSIVOS E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

II 18 - 17hOO- Prédio I1/Sala 19

Ilza Galvão CUTRIM (PPG - FCLlUNESP) -Coordenadora
Conceição BELFORT (PPG - FCLlUNESP)
Fábio César MONT ANHEIRO (PPG - FCLlUNESP)
Francisco Paulo da SILVA (PPG - FCLlUNESP)

As diferentes maneiras de instauração do sujeito são influenciadas pelo próprio gênero discursivo no qual
o discurso se insere. Gênero é entendido neste trabalho, a partir das propostas bakhtinianas, como um
modo de funcionamento do discurso, que exerce coerção sobre a construção do sujeito. Nossa
comunicação pretende analisar diferentes gêneros discursivos - crônica política, editorial. documental,
literário e escolar - ressaltando os movimentos de estabilização e desestabilização, observando ainda os
efeitos de sentido deles resultantes. No gênero discursivo, "crônica política" e no "editorial" serão
analisados, a partir da mobilização dialógica instaurada pelo discurso, como o sujeito se constitui e como
negocia, através do procedimento irônico, efeitos de sentidos. Na categoria "documental", veremos como
o sujeito negro escravo alcançou um espaço discursivo nos Livros de Compromisso de irmandades
compostas por negros, nas Minas Gerais do século XVIII. No gênero "literário", estaremos analisando a
cena enunciativa construída por um sujeito narrador, na obra Os Tambores de São Luís, de Josué
Montello. No que diz respeito ao gênero "escolar", estaremos observando de que maneira o sujeito se
inscreve em seu discurso, ao produzir um texto dissertativo tendo em vista a cena enunciativa na qual está
inserido: texto produzido em situação de vestibular, sujeito à leitura de uma banca corretora, com tempo
determinado para essa produção.

,
ALGUNS OLHARES SOBRE CECILIA MEIRELES

Ana Maria de OLIVEIRA ( UNESP)- Coordenadora
Norma Seltzer GOLDSTEIN (USP)
Leila V.B. GOUVÊA (PG-USP)
Maria Deosdédite Giaretta CHAVES

O grupo de pesquisadoras vem se dedicando ao estudo da obra de Cecília Meireles, quer analisando seus
aspectos significativos, quer verificando sua recepção pela crítica. Na primeira direção, a ênfase está
voltada para a leitura, análise e interpretação da produção da autora, de uma perspectiva estilística e
discursiva, buscando levantar os recursos de linguagem e estilo que conduzam a uma interpretação
pertinente de sua poesia e de sua prosa. Na segunda vertente, a etapa principal consiste no levantamento
bibliográfico a respeito do objeto de estudo, ficando para um segundo momento a avaliação desse
material. Nesta comunicação coordenada, dois estudos voltam-se para a crítica e dois outros para o estudo
da obra, com a seguinte organização: Oliveira apresenta a bibliografia sobre a autora, avaliando de que
forma sua obra vem sendo vista por parte da crítica brasileira; Gouvêa revisita a fortuna crítica estrangeira
à poesia ceciliana, com particular destaque àquela mais rica e mais extensa depois da brasileira, isto é, a
que se manifesta pelo olhar dos exegetas portugueses; Chaves revê a produção poética, percorrendo as
trilhas da memória e verificando através de quais recursos lingüísticos e estilísticos esse tema se faz
presente nos versos cecilianos; Goldstein comenta a releitura do Arcadismo e da História, presentes no
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Romanceiro da Inconfidência, estabelecendo um diálogo discursivo entre três épocas: o século XVIII, da
Inconfidência Mineira; o período de meados do século XX, ocasião da criação ceciliana; e o momento
presente em que a relemos.

,
PITTAGATE: UM CASO PARA A ANALISE DO DISCURSO

9 - I IhOO - Prédio IISala 03

Ismara Eliane Vidal de Souza TASSO (PG - Letras/UNESP-CAr) - Coordenadora
Pedro Luis Navarro BARBOSA (PG - LetrasfUNESP-CAr)

Esta comunicação busca explicitar as malhas discursivas imbricadas numa tipologia textual que vai além
do verbal, a crônica, por meio da análise de três textos publicados no período de 18 a 21 de março de
2000, na Folha de S. Paulo, referentes a um mesmo acontecimento: as declarações da ex-primeira-dama
da cidade de São Paulo, Nicéa Pitta, à Rede Globo de televisão, sobre um esquema de corrupção
envolvendo o ex-esposo e prefeito, Celso Pitta, e políticos de expressão nacional, dentre os quais Paulo
Maluf e Antônio Carlos Magalhães. O primeiro desses textos é uma imagem fotográfica, veiculada na
Primeira Página da Folha, no dia 18, o segundo é uma charge de Angeli, publicada dia 20, no caderno 1 •
2, seção Opinião, e o terceiro é um texto verbal de Arnaldo Jabor, publicado dia 21, no caderno 5 • 8,
Folhailusirada. De posse desse arquivo e dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso francesa, o
estudo versa sobre princípios teóricos concernentes às condições de produção e dialogicidade
circunscritas nos processos intertextuais e interdiscursivos focalizados; destaca os principais elementos
lingüístico-discursivos constitutivos da crônica verbal e imagética e apresenta a análise desse arquivo. O
estudo mostra que a interpretação dos textos requer um leitor que esteja inteirado dos fatos noticiados
diariamente, uma vez que os sentidos produzidos na mídia impressa são, via de regra, (re)construídos a
partir do dialogismo estabelecido nos planos interdiscursivo e intertextual.

QUA TRO OLHARES SOBRE O DISCURSO JURiDICO

19 - 1 IhOO - Prédio IISal

Rosalie Gal\o y SANCHES (PG- UNESP) - Coordenadora
Ana Maria Paulino Comparini LEITE (PG- UNESP)
Érica Nogueira de Andrade SUPIELLO (PG- UNESP)
Márcio Henrique PEREIRA (PG- UNESP)
Maria Sueli Ribeiro da SILVA (PG- UNESP)

Os trabalhos que integram esta sessão discutem o discurso jurídico sob diferentes perspectivas. LEITE
estuda os aspectos argumentativos dos textos produzidos por advogados de defesa e acusação, analisando
especialmente o uso que esses enunciadores fazem dos modalizadores deônticos. PEREIRA e SILVA
buscam o entendimento do universo de discurso do Direito enquanto domínio lexical especializado,
examinando a linguagem jurídica a partir da perspectiva do ensino instrumental de línguas e da relação
entre a compreensão terminológica e o discurso jurídico. STUPIELLO, voltada para questões
relacionadas à visibilidade e invisibilidade do tradutor, discute o texto jurídico sob o ponto de vista da
sua tradução. Por fim, SANCHES busca, por meio da análise de petições, sentenças e acórdãos, explorar
os pontos de contato entre o discurso jurídico e a narrativa literária. Os autores pretendem que a interação
entre esses diferentes enfoques colabore para o entendimento da complexa natureza do discurso jurídico.
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FALANDO ATRAVÉS DA ESCRITA: MONUMENTALIZAÇÕES E SILENCIAMENTOS

19 - 11hOO- Prédio I/Sal

Marco Antonio VILLARTA-NEDER (UNIV AP) - Coordenador
Luís Augusto Schmidt TOTTI (UNESP)
Rosimar de Fátima SCHINELO (PG - UNESP)

A relação estabelecida entre o documento e o monumento caminha paralela ao papel que a escrita tem
desempenhado em sociedades letradas. Como sistema de representação ela materializa uma
discursividade sócio-histórica-cultural, alterando a relação entre o indivíduo e a memória. O objetivo
desse trabalho é apresentar como a historicidade do sujeito está ligada à escrita e o quanto a relação
escrita/oralidade é capaz de estabelecer marcas e silenciamentos históricos em diferentes momentos
discursivos: a) documentos e monumentos na Roma Antiga - a construção de arcos e o apagamento de
inscrições como forma de silenciar o "outro" (o Coliseu e o arco de Tito)e a escrita como código secreto;
b) escrita e oralidade em um "silenciar de vozes" e uma hierarquização que reconfigura o registro
histórico; c) a escrita enquanto sistema representativo vista já como uma monumentalização. Foram
usados, como material de análise, ilustrações de monumentos do Império Romano, Cópia de contrato
manuscrito feito entre administrador e colonos e cópia de documentos produzidos em cartórios.

LEITURA EM PONTO DE FUGA

- 11hOO- Prédio I1Sala 06

Roselene de Fátima COITO (PG - UNESP - Araraquara) - Coordenador
Roberto Leiser BARONAS (UNEMAT/ PG - UNESP - Araraquara)
Maria de Fátima CRUVINEL (UFG/ PG - UNESP - Araraquara)
Marisa Martins Gama KHALIL (UNIR! PG - UNESP - Araraquara)

Abordar a leitura tem sido uma prática recorrente nas últimas décadas. No quadro das pesquisas, a figura
do leitor apresenta-se como um dos focos de investigação, tanto de estudos lingüísticas e literários
quanto de áreas ligadas à educação. No entanto, apesar do efetivo interesse, qualidade e variedade de
abordagens desse objeto, ele ainda persiste colocando-se quase sempre como causa e conseqüência no
reiterado discurso sobre a crise da educação. O objetivo desta comunicação coordenada é apresentar, com
base em estudos da leitura e do leitor bem como alguns pressupostos da Análise do Discurso de linha
francesa, a confluência e a dispersão de quatro abordagens sobre a pertinente questão da leitura e suas
inalienáveis implicações. Primeiramente, apresenta-se uma reflexão questionando a idéia de que existe
leitura "errada" no contexto da prova do vestibular. Defende-se a hipótese de que o que existe é leitura
esperada e não confirmada, e que essa não deixa de ser uma produção de sentidos. Num segundo
momento, um texto de Clarice Lispector é o suporte para discutir variações de leitura, levando-se em
conta a especificidade do leitor, já que se tratará, nesse enfoque, da literatura infantil. A casa da
madrinha, de Lygia Bojunga Nunes, é o texto tomado, em outra abordagem, para a discussão das
licenças e limitações do leitor, à luz da leitura como produção de sentidos que se constroem na
explicitação das marcas discursivas, presentes nas formas de articulação material e simbólica do tecido
narrativo. Por último, pretende-se abordar, tomando como base Memórias póstumas de Brás Cubas, a
constituição do narratário como estratégia ficcional para a configuração de uma estrutura discursiva
dialógica que objetiva a ampliação do horizonte de leituras.
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LÉXICO-GRAMÁ TICA NO NÍVEL DE TEXTO - ESTUDOS DO PORTUGUÊS

19- I IhOO- Prédio l/Sala 07

Leila BARBARA- PUC/SP - Coordenadora
Tony BERBER SARDINHA - PUC/SP
Sumiko NISHITANI lKEDA -PUC/SP
Rodrigo Esteves de LIMA-LOPES (PUClSP, PG)

Esta sessão apresenta trabalhos que analisam o léxico de dois tipos de textos - Reuniões de Negócios e
Cartas de negócios - usando gramática funcional e metodologia de Lingüística de Corpus. A metodologia
baseia-se na comparação de palavras-chave obtidas por meio do programa WordSmith Tools com corpora
de referência. O objetivo dessa comparação é levantar argumentos lexicais que iluminem a pergunta:
Reuniões de Negócios e Cartas de negócios são gêneros (Swales 1991)? Esta questão é relevante para a
Análise de Gêneros porque aponta os elementos lexicais que contribuem para a caracterização de um
evento lingüístico como gênero. Além disso, ao tratar da questão da léxico-gramática no nível do texto
por meio de uma abordagem baseada em COl'pUS,a sessão como um todo presta uma contribuição para a
Lingüística de Corpus no sentido de aproximá-Ia da Análise de Discurso e de Gêneros, deslocando assim
o foco da palavra e da frase para o texto. Os trabalhos apresentam metodologias complementares. Uma
das metodologias consiste do uso de um banco de gêneros para auxiliar na comparação dos itens lexicais.
Outra se concentra mais na estrutura gramatical. A outra metodologia combina elementos da Análise
Multidimensional (Biber 1988) com a análise por palavras-chave. Resultados preliminares parecem
indicar a existência de agrupamentos de gêneros. Estas pesquisas são parte do projeto DIRECT - Em
Direção à Linguagem dos Negócios (PUCSP e outras) e uma delas também do Projeto A Estrutura Tópica
de Reuniões de Negócios nos Contextos Culturais Brasil e Portugal (Puc-Rio, PucSP, Univ.de Lisboa -
Capes- ICCTI).

A ESCRITA DA CRIANÇA EM FOCO

II 19 - II hOO- Prédio I1Sala 08

Pascoalina Bailon de Oliveira SALEH (UEPG) - Coordenadora
Zelma Regina BOSCO (PG-UNICAMP)
Ana Maria DIRENZO (PG-UNICAMP)

Os trabalhos que compõem essa sessão enfocam, a partir da perspectiva interacionista em aquisição de
linguagem, diferentes aspectos de produções escritas infantis. Bosco, acompanhando crianças em sala de
aula da pré-escola, observou que não só traços de desenhos entretecem-se com as letras na constituição
da escrita do nome da criança, como as letras do nome vão compor textos e enodar-se com outras letras e
palavras escritas pela criança. Com base nessas aspectos dos dados, continua a reflexão, iniciada cm sua
Dissertação de Mestrado, sobre o estatuto da escrita do próprio nome, em sua relação com o desenho, na
constituição da escrita infantil. Direnzo investiga, em textos de crianças no período inicial de
alfabetização, a função do "repetível", através dos mecanismos de incorporação, e das substituições
promovidas pelos processos metafóricos e metonímicos. Ela procura refletir sobre a pergunta: O que a
repetição e a incorporação de fragmentos e/ou enunciados, nesse tipo de (re)formulação de texto, escrito
por crianças, mostram sobre a construção dos textos? A hipótese que norteia o trabalho é de que, ao
invés de tornar o texto desconexo e incoerente, estes mecanismos dão a ele um sentido argumentativo.
Saleh. em seu trabalho sobre narrativas escritas por crianças de séries iniciais, defende que tais narrativas
devem ser tomadas como o lugar em que se articula a especificidade da relação da criança com a linguagem e
com as suas experiências, resultando em diferentes modos de emergência do sujeito na cadeia significante.
A despeito dos estudos sobre aquisição de narrativas que atrelam o relato à fidelidade ao vivido e a
ficção à imaginação, argumenta que a narrativa infantil deve ser pensada em termos dos efeitos - de
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referencialidade ou de ficcionalidade - que elas produzem. A análise de dados enfatiza os aspectos que
contribuem para a produção desses efeitos.

DESCRIÇÃO DA ERGA TIVIDADE: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE dNGUAS JÊ

19 - I IhOO- Pré

Marília FERREIRA (PG - Unicamp) - Coordenadora
Flávia de Castro ALVES (PG - Unicamp)
Ludoviko dos SANTOS (UEL)
Maria Amélia REIS SILVA (PG - Unicamp)

Estudos sobre línguas lê têm revelado características morfossintáticas semelhantes no que concerne à
marcação de caso. Algumas dessas línguas, como o Parkatêjê (Araújo, 1989), tem sido analisada como
AtivaJestativa; outras como o Krahô (Souza, 1990), Suyá (Ki ) sêdjê) (Santos, 1997), Mebêngôkre
(Kayapó) (Reis Silva & Salanova, 1998 e Reis Silva, 1999) são línguas que apresentam uma ergatividade
cindida. Os trabalhos que compõem esta sessão de comunicações tem como objetivo descrever os
diferentes mecanismos utilizados por essas línguas para expressar a manifestação da marcação de Caso.

A TRADUÇÃO, EM TERMOS

11hOO- Prédio I1Sala 10

Nícia Adan BONATTI (UNICAMP) - Coordenadora
Luzia A. ARAÚJO (UNICAMP)
Lenita R. ESTEVES (UNIBERO)
Viviane VERAS (UNIBERO)

As comunicações aqui apresentadas constituem reflexões sobre a tradução, articuladas entre práticas e
teorizações: I) A noção de abuso, tal como proposta por Philip Lewis, é um movimento que não é regido
por um "cuidado simples" no que diz respeito à fidelidade, mas representa um processo que concerne ao
jogo multiplicante e disseminal, que confere a um dado termo ou expressão o efeito do que chama de
"operador textual". Essa noção norteará uma reflexão sobre a tradução daquilo que Jacques Oerrida
chama de différance que encontrou, nas edições portuguesa e brasileira, uma construção passível de
críticas. 2) O papel da terminologia, na prática e no ensino da tradução no Brasil, é investigado com o
objetivo de delinear o perfil atual do profissional de tradução em relação a linguagens de especialidades,
à utilização de fontes e recursos terminológicos e, ainda, à padronização terminológica. 3) uma releitura
de After Babel, de George Steiner, aborda a possibilidade de uma convergência entre psicanálise e
hermenêutica, através de um ponto mediador representado pela tradução. 4) Um estudo da tarefa da
tradução que se faz à revelia de todo querer-dizer, e que escreve, na melodia da tradução composta pelo
tradutor, a dissonância do que ressoa no espaço entre línguas.
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ASPECTOS DA GRAMA TIZAÇÃO NO BRASIL

19 - 11hOO- Prédio I/Sala 11

Rigoberto F. M. ARANTES (PG-UNIGRAN) - Coordenador
Maria Alice M. FERNANDES (UNIGRAN)
Mari Noeli KIEHL (PG-PUC/SP)
Marilena ZANON(PG-PUC/SP).

Razões históricas, sociais, políticas, culturais, de tradição, todas têm sua importância no tratamento da
questão da constituição da língua nacional e, conseqüentemente, do processo de gramatização no Brasil.
Importaram neste trabalho, por constituírem o seu corpus de descrição, nas gramáticas de Costa Soares e
de Júlio Ribeiro, representativas do segundo período de gramatização brasileira, e de Eduardo Carlos
Pereira, publicada no primeiro quartel do século XX, o uso lingüístico e as noções de correto/incorreto.
Levantaram-se passagens nas três gramáticas que evidenciaram o tratamento dado por seus autores aos
temas supracitados; para tanto, dividiu-se o trabalho em duas partes: na primeira, apresentaram-se o perfil
histórico da gramatização, desde Platão e Aristóteles até a atualidade. e o processo de grarnatização no
Brasil; na segunda, discorreu-se sobre a Língua Portuguesa do Brasil, destacando-se o período de
efervescência das discussões sobre a brasilidade do idioma Português, e sobre o uso lingüístico e as
noções de correto/incorreto, resgatando-se os fundamentos teóricos de Noreen e Jespersen, para, em
seguida, transcrever-se as passagens, sobre esses aspectos, das três gramáticas que constituem o corpus do
trabalho. Os fundamentos teóricos que nortearam a primeira parte - Gramatização - um perfil histórico e
A gramatização brasileira - possibilitaram uma melhor visão do percurso histórico do processo de
gramatização que, no Brasil, se inicia com a gramatização de uma língua indígena; os que nortearam a
segunda - A Língua Portuguesa do Brasil e Uso lingüístico e noções de correto/incorreto-, uma visão
geral das posições dos estudiosos da época sobre o Português do Brasil, notadamente a partir do segundo
quartel do século XIX, quando há toda uma preocupação em demonstrar as especificidades do Português
brasileiro, e do descompasso entre a língua em uso e a língua descrita mediante normas gramaticais, bem
como dos critérios que, segundo Noreen e Jespersen, definem correção lingüística.

ESTUDOS DIALETOL6GICOS NO PARANÁ: PESQUISAS EM ANDAMENTO NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

II 19- I I hOO- Central de Salas/Sala 2 I

Ismael PONTES (UEL)- Coordenador
Dircel Aparecida KAILER (PG-UEL)
Ênio José TONIOLLO (PG-UEL)
Fabiane Cristina ALTINO (PG-UELlCapes)
Rosa Evangelina de Santana Belli RODRIGUES (PG-UELlCapes)

Nessa sessão apresentam-se pesquisas dialetológicas desenvolvidas na Pós-graduação em Letras da
Universidade Estadual de Londrina. PONTES e KAILER apresentam resultados dos primeiros estudos
realizados no projeto Variação [onético-fonolâgica no falar rural paranaense: uma abordagem geo-
sociolingüistica. Nesse projeto, retomam-se os dados levantados para elaboração do Atlas Lingüístico do
Paraná - ALPR, analisando-os numa perspectiva que concilia pressupostos teórico-metodológicos da
geolingüística e da sociolingüística. Nesta comunicação, tratam do fenômeno do alçamento da vogal
pretônica média numa área geográfica do Paraná - oeste-sudoeste - em a variante [e) resiste ao
alçarnento. TONIOLO analise um rol de sufixos registrados no falar rural paranaense. Toma como corpus
dados levantados, de 1975 a 1978, no município de Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. Sua
análise mostra que os formadores de substantivos são os mais freqüentes, seguidos pelos que formam
adjetivos, verbos e advérbios. Com a realização de nova pesquisa de campo na mesma região prevista
para os próximos meses, poderá ser verificada a permanência ou alteração do quadro ora apresentado.
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AL TINO examina trabalhos dialetológicos realizados no Curso de Mestrado em Letras da Universidade
de Londrina, comparando-os aos resultados apresentados no Atlas Lingüístico do Paraná (Aguilera 1994)
e discutindo a relevância de tais estudos para o ensino de língua portuguesa frente aos novos parâmetros
veiculados nos PCNs e Lei de Diretrizes e Bases. RODRIGUES apresenta sua pesquisa lexicográfica
glossário da fala popular rural do Paraná. Nessa pesquisa, busca sistematizar, a partir de dois estudos de
natureza geolingüística e dois de cunho lexicográfico, um corpus de aproximadamente 2500 vocábulos,
que são tratados de acordo com a prática lexicográfica intencionando-se emprestar clareza e uniformidade
ao verbete.

UMA ABORDAGEM PLURIDISCIPLINAR DOS GÊNEROS DO DISCURSO

19 - I I hOO - Central de Salas /Sala 22

Odair BERMELHO (Fundação Santo André/SP) - Coordenador
Maria Inês Batista CAMPOS (PG-PUC/SP)
Rosineide MELO (PG-PUC/SP)
Marcos A.M. VIEIRA (UFMT-PG-PUC/SP)

Os estudos que envolvem atividades humanas trazem modalidades discursivas que se refletem e se refratam
nas diversas formas de enunciação. A maneira de olhar a atividade discursiva do mundo, para nós, se realiza
na interações verbais socialmente situadas. Assim, afirma Bakhtin, "é a expressão que organiza a atividade
mental, que a modela e determina sua orientação. Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação
considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela
situação social mais imediata". Daí utilizarmos para esta comunicação documentos orais e escritos, isto é,
consultas médicas, depoimentos numa delegacia, pronunciamentos parlamentares e crônicas de uma revista
de cultura, para identificarmos os níveis de construção de diferentes gêneros do discurso. Na verdade, cada
prática discursiva será submetida a procedimentos de análise tomados da teoria bakhtiniana. Nessa
perspectiva, estaremos recorrendo às construções composicionais do enunciado, ao estilo e ao tema,
procurando articular como tais esferas apontam para a construção dos diferentes gêneros: parlamentar,
médico e literário. A aplicação dessas três esferas explicitadas por Bakhtin, construção composicional,
conteúdo temático e estilo, aponta para a pertinência de formas metodológicas que sustenta, a partir da
atividade discursiva, o dialogismo que reside nas práticas de linguagem. Tais procedimentos constróem o
gênero discursivo dessas atividades. Os resultados a serem apresentados apontam para o caráter dialógico
dos documentos analisados, que se relacionam com diferentes atividades discursivas, na qual as práticas
Iinguajeiras se entrecruzam, se complementam, discordam umas das outras, e se questionam.

,
REFLEXOS DA CULTURA NA TOPONIMIA PARANAENSE

Maria Antonieta Carbonari de ALMEIDA (UEL) - Coordenadora
Célia Dias dos SANTOS (UEL)
João Antonio Leite RAMOS (UEL)
Leodmar Romam OLIVEIRA (PG - UEL)

Toponímia, o estudo dos "nomes de lugar" acrescido da motivação subjacente à escolha destes nomes,
permite visualizar o percurso do grupo social, bem como a descrição e formação dos topônimos. Dentro
desta perspectiva, a UEL desenvolve um projeto que visa o registro dos topônimos paranaenscs, tanto dos
nomes de municípios como dos acidentes físicos (rios, montanhas, praias) e dos bairros c distritos. A
análise dos topônimos paranaenses, de 323 municípios (IBGE/91), tem revelado dados culturais
expressivos, como a pouca utilização de nomes de mulher; denominações populares oriundas de
transformações fonético-fonológicas que redundam em nomes não registrados em dicionários (ex.
Bimbeca, Bambeca); a substituição de designativos que consideravam a natureza circundante por
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homenagens a pessoas influentes. Fazendo um recorte nos dados levantados, a equipe propõe: a) um
enfoque dos vocábulos-base indígena na formação toponímica, especialmente na denominação dos
aspectos físicos (-i, -ita, -tiba, -tuba); b) o levantamento das ocorrências de fitotopônimos (Bourbon,
Catuaí) e de antropotopônimos (Vivi Xavier, Casoni) na nomeação de bairros de Londrina, buscando a
motivação de tais escolhas; c) análise dos hagiotopônimos da microrregião de Assaí (Norte Velho do
Paraná), com apresentação de carta geográfica; d) considerações sobre os nomes de municípios que se
enquadram na taxionomia de litotopônimo (Diamante do Oeste) e animotopônimo (União da Vitória). O
presente trabalho é uma amostra das diversas possibilidades de pesquisa no campo de estudo da
Toponímia.

A PRÀ TICA PEDAGÓGICA E AS RELAÇÕES DE PODER NO CONTEXTO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM DE L2

II 19 - I IhOO- Central de Salas/Sala 24

Solange B. r. PAPA (UNEMAT / PG- PUC- SP) - Coordenadora
Fabíola Ap. S. D. P. ALMEIDA (UNEMAT/ PG-UNESP- Araraquara)

Nesta comunicação coordenada, primeiramente trata-se de uma análise das relações de poder em
contexto de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira na interação de sala de aula de um escola
pública. O referencial teórico adotado deriva da Análise Crítica do Discurso. A análise baseada na
etnografia mostra que o professor controla o tópico e a distribuição dos turnos de fala na sala de aula,
enquanto os alunos são considerados não ativos no processo de ensino aprendizagem. Posteriormente,
haverá um relato de experiências de dois eventos organizados pelo Departamento de Letras da
Universidade do Estado de Mato Grosso, Câmpus de Alto Araguaia, tendo como público-alvo os
acadêmicos do curso de Letras e os professores de Inglês da rede publica da região de Alto Araguaia.
Esses eventos tiveram como objetivo oportunizar aos professores e futuros professores uma reflexão
sobre a sua prática pedagógica na sala de aula. Foram oferecidos também mini-cursos que, explorando as
quatro habilidades de linguagem, efetivamente iriam atender às suas necessidades, como por exemplo a
prática da Leitura em L2. Esses eventos vêm comprovar o papel da Universidade, que é o de criar um
intercâmbio efetivo com a comunidade através das suas linhas de ação, que são a pesquisa, a extensão e o
ensino.

FORMAÇAO DE PROFESSORES: DIFERENTES ENFOQUES

II 19 - 11hOO- Central de Salas/Sala 25

Regina Maria GREGO RIO (UEL)
Elaine Fernandes MATEUS(UEL)
Mariangela GARCIA-LUNARDELLI(UEL)
Viviane Bagio FURTOSO(PG - UEL)

Os avanços de estudos em Lingüística Aplicada muito têm contribuído para o ensino de línguas
estrangeiras, bem como de língua materna. No entanto, poucos são os estudos que buscam compreender
como se dá o processo de formação de professores (Gimenez, 1999; Freeman, 1998). As complexidades
envolvidas nos processos de como os professores aprendem a ensinar vêm se apresentando como cerne
das questões que buscam caminhos para uma educação profissional mais informada (Mateus, 1999).
Com o intuito de disponibilizar resultados de pesquisas nesta área, esta comunicação tem como objetivo
apresentar quatro trabalhos com diferentes enfoques na formação de professores: I. de Língua
Portuguesa que atuam no ensino fundamental, buscando levantar suas opiniões, atitudes e crenças com
relação a elementos difusos que interferem no processo de ensino/aprendizagem; 2. de Língua Inglesa em
pré-serviço, observando a construção do conhecimento prático profissional, através do trabalho face-a-
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face entre duas alunas mestres e suas professoras supervisoras; 3. de Português para Falantes de Outras
Línguas (PFOL), investigando que tipo de conhecimento se revela nas crenças de futuros professores do
curso de Letras da Universidade Estadual de Londrina, com a possibilidade de proposta curricular; e 4.
de Português para Estrangeiros buscando identificar conhecimentos relevantes para uma prática eficiente.
Nesse sentido, esperamos contribuir para uma melhor compreensão das complexidades inerentes à tarefa
de aprender a ensinar.

,
O ENSINO DE LINGUA MA TERNA E O ENSINO DE LEITURA

11hOO- Central de Salas/Sala 26

Silvane Aparecida de Freitas MARTINS (UEMS - PG/UNESP/Assis)
Cláudio Silveira MAlA (G - UEMS)
Alessandra Leme VEZZALI (G -UEMS)

Em torno do tema, articulam-se pesquisas que têm como objeto o ensino de leitura como ponto de partida
e de chegada para todo o ensino de língua materna. Partindo da prática, mas não se restringindo a ela, os
pesquisadores buscam formular um constructo teórico que explane e ofereça caminhos para uma
qualificação dessa mesma prática, sem a pretensão de uma "didauzação" imediata de procedimentos.
Assim, MARTINS verifica, nos livros didáticos recomendados pelo MEC, a concepção e as atividades de
leitura desses manuais, assumindo seu uso como "um mal necessário", no entanto, acrescenta que para
usá-lo, também é necessário um bom embasamento teórico para questionar as verdades inabaláveis,
concordar com algumas partes e discordar de outras. MAlA teve como objetivo observar como se dá o
ensino de leitura de textos literários em duas escolas do ensino médio: uma pública e a outra particular e
verifica que esta prática, quando ocorre, tem sido apenas com fragmentos de textos, não propiciando
condições para que o aluno possa sentir e vivenciar a beleza destes textos e muito menos a discussão e a
interação leitor x texto. Deslocando a atenção para uma possível saída deste caos. VEZZALI, sugere a
leitura de textos propagandísticos, pois por serem fartos em imagens e recursos persuasi vos, atraem a
atenção do leitor, e assim, o professor poderá levar o leitor a observar a diversidade de recursos
lingüísticos, persuasivos e ideológicos presentes nestes textos, o que poderá despertar a sua criatividade e
o potencial de análise e observação-crítica.

,
OS PCNs E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA

19 - I I hOO- Central de Sa

José Miguel de MATOS(UBC) - Coordenador
Eliana Vianna BRITO
Jarbas Vargas NASCIMENTO

O objetivo desse trabalho é o de propor uma discussão acerca do ensino da leitura, da produção textual e
dos aspectos gramaticais de acordo com os Parâmetros Curriculares (PCNs). No que concerne à leitura, é
inegável sua função social, de resgate da cidadania, pois possibilita ao leitor conhecer. refletir e atuar
sobre uma dada realidade. A partir dos PCNs, propomos um trabalho de leitura que vá além da mera
reprodução linear do já dito. Dessa forma, apresentamos algumas atividades de leitura em que
priorizamos textos publicitários, jornalísticos e charges, em razão de sua contemporaneidade em termos
de conteúdo, que reflete o momento sócio-histórico e propicia o desenvolvimento da criticidade do
aluno-leitor. A produção textual escrita, por sua vez, é, com freqüência, utilizada pelos indivíduos para a
reapresentação dos conhecimentos armazenados em sua memória, a fim de estabelecer relações
interpessoais com os membros do grupo social em que está inserido. Mesmo reconhecendo o valor social
do texto escrito, os indivíduos têm dificuldades na sua produção. Entre os inúmeros problemas, está a
organização esquemática exigida pelo tipo de texto que lhes é requisitado a produzirem. Assim, adotando
a perspectiva dos PCNs, propomos atividades para que, inicialmente, o aluno assimile os diversos



260
esquemas textuais para armazená-Ios em sua memória. os quais, em outro momento, se converterão em
modelos para a produção escrita.Já o tratamento dado à gramática, até pouco tempo esteve centralizado
em tópicos isolados com o intuito de instrumentalizar o aluno para o domínio da norma padrão culta. Isso
acarretou um desprestígio da variante por ele utilizada e conseqüente desinteresse pelo domínio das
regras gramaticais e de sua função no processo de comunicação. A efetiva adequação da gramática à
leitura e à produção textual tem-se mostrado uma preocupação de docentes e de pesquisadores.
Conforme os PCNs, a escola. nesse contexto, deve dar condições para que o aluno utilize as variantes
socioculturais, inclusive a padrão culta, expressando-se com competência nas diversas situações
comunicativas. condição necessária à cidadania e aos bens culturais.

LEITURA E OUTRAS LEITURAS

19 - I IhOO - Central de Salas/ Sala 28

Rosana Cristina Zanelatto SANTOS (UFMS) - Coordenadora
Eugênia de Fátima Garcia MARTlNS (SEME/Dourados)
César Luiz Oliveira VIEGAS (PG - UNIGRAN)
Elma Luzia Corrêa SCARABELLI (FIFASUL; UFMS)

Vários são os problemas que envolvem a questão da leitura no Brasil, desde obstáculos socioculturais,
que mitificaram, e mitificam, a eultura letrada (e aqui letramento significa erudição e não o seu novo
conceito de "estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou escrever, mas cultiva e exerce as práticas
sociais que usam a escrita" - SOARES. 1998. p. 47) como quase uma exclusividade das elites (ainda)
bacharelescas, passando pela afirmação massificante de uma nova cultura baseada na imagem e na
oral idade, chegando às próprias instituições de ensino (e não importa o nível), ou desprovidas de recursos
materiais - como: livros, jornais, revistas - e mesmo de professores, ou contando com profissionais que
não dão conta de utilizar adequada, erítica e criativamente os recursos disponíveis, dentre eles o recurso
elementar de uma sala de aula - o quadro de giz. Considerando o exposto, o presente trabalho objetiva
apresentar reflexões de ordem teórica e prática acerca da leitura, estando assim organizado: MARTINS
discute algumas concepções relativas à leitura, intentando responder ao que é ler de acordo com teóricos
da área; VIEGAS pretende suscitar hipóteses acerca das influências da sociedade na formação do leitor e
da importância da aprendizagem, do processo aquisitivo, das possibilidades de emprego e do
aproveitamento da leitura no mundo como meio de entender e interpretar a sociedade criticamente;
SCARABELLI. com base nos aportes teóricos fornecidos por FOUCAMBERT (1994) e JOLlBERT
(1994b) e em entrevistas feitas com 483 alunos de 5" à 8" séries do Ensino Fundamental. averigua a
realidade apresentada em algumas escolas públicas estaduais do Município de Dourados-MS, no tocante à
leitura; SANTOS relaciona a leitura ao ensino de literatura, atribuindo à literatura o status de espaço
marcado pela manifestação de experimentações discursivas earas ao ser humano e que precisam ser
interpretadas/I idas.


