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A RECEPÇÃO CRÍTICA DE EÇA DE QUEIRÓS NOS CADERNOS "CULTURA"DE O
ESTADO DE SÃO PAULO

19 - 16hOO- Prédio II
ANDRADE, Juliana Carli Moreira de

A pesquisa A recepção crítica dos textos de Eça de Queirós no caderno "Cultura" de O Estado de
São Paulo (1980-1994) , iniciada em outubro de 1999 e ainda em andamento, tem por objetivo a recolha
de textos críticos referentes à obra de Eça de Queirós existentes no referido caderno. Esta recolha foi feita
através de um contato direto entre a pesquisadora e o objeto da pesquisa, ou seja, todo o caderno
"Cultura", publicado entre os anos de 1980 e 1994 foi lido e os textos críticos a respeito do autor Eça de
Queirós foram fotocopiados, indexados e discutidos com a orientadora. Após esta recolha inicial estes
textos, juntamente com os fichamentos dos livros arrolados na bibliografia e mais um índice onomástico-
remissivo serão gravados em CD ROM. A primeira etapa deste projeto, já concluída, encerrou a leitura e
a indexão dos textos críticos publicados no referido suplemento. Ao encerrar esta primeira etapa
concluímos que a literatura, de uma forma geral, vem sendo deixada de lado por um dos maiores veículos
de comunicação de nosso país, o jornal O Estado de São Paulo.

DE ONDE VEM AS PALAVRAS: CONTRIBUIÇÕES DO PARTIcíPIO PERFEITO DA
LÍNGUA ITALIANA

16hOO- Prédio
Fabrícia Roberta Benini ROSSI

Um considerável número de vocábulos da língua portuguesa originou-se do particípio perfeito dos verbos
latinos, mais especificamente de seu radical. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo identificar, no
português contemporâneo, palavras que apresentem esse mesmo tipo de radical, bem como analisar as
implicações ortográficas ocorridas no processo de associação desses radicais a outros sufixos da língua
portuguesa. Antes da busca de palavras no dicionário de língua portuguesa, foram escolhidos em uma
gramática latina, os radicais que formariam exemplos mais interessantes, além disso, esses radicais foram
divididos em quatro grupos de acordo com suas terminações (t, s, ss, x), para melhor analisar-se as
implicações ocorridas com eles no português. Com essa investigação no Dicionário Aurélio da língua
portuguesa, pode-se verificar que os radicais terminados em s, ss e x não sofreram nenhuma alteração em
sua estrutura ao se juntarem com sufixos e formarem outras palavras, já os terminados em t admitiram até
cinco possibilidades de variação dependendo do sufixo acrescentado. Com a realização desse estudo,
tornou-se explícita a importância da língua latina como originadora da língua portuguesa, até mesmo
devido ao considerável número de palavras que cada radical latino pode formar. Também, foi possível
notar que as formas vocabulares mais antigas são muito mais próximas da língua latina que as formas
utilizadas atualmente, isso devido ao processo de evolução que implica na queda de alguns fonemas e em
mudanças ortográficas.

'5 _ )
ESTRUTURAS LITERARIAS NAS NOTICIAS DE TRANSGRESSAO DO JORNAL PARANA-

NORTE

19 - 16hOO- Prédio II

Thiago Giasanti Borges de MORAES

A partir da ótica da Análise de Discurso de linha francesa, que tem M. Pêcheux como principal expoente,
o Projeto de Pesquisa Outras Palavras: sobre as formas de dizer e as formas de silenciar - as
transgressões no Paraná-Norte coordenado pela Profa. Ana Cleide Chiarotti Cesário, definiu como
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objeto o jornal Paraná-Norte, que circulou na cidade de Londrina de 1934 a 1953. O objetivo deste
projeto é apontar e analisar, através do mapeamento das notícias de transgressão nele contidas, os
processos pelos quais os efeitos de sentido são construídos. De quais maneiras o discurso da ordem e do
progresso, que é o discurso do jornal, se evidencia nas notícias de transgressão. Sob a orientação da Profa.
Patrícia de Castro Santos, analisarei a notícia Uma tragédia: um casal de japoneses procurando a morte.,
veiculada na edição 54. em 20 de outubro de 1935, a fim de identificar de que forma a organização
estrutural desta a aproxima de estruturas típicas da literatura, procurando, desta forma, amenizar o
impacto do crime e manter o discurso da ordem.

ALGUNS MECANISMOS DE CONSTRUÇÃO DO HUMOR NAS CRÔNICAS DE Luís
FERNANDO VERÍSSIMO

19 - 16hOO- Prédio II
Grasielly LOPES

Este trabalho procura analisar as ocorrências lingüísticas nos textos de Luis Fernando Veríssimo, em que
se detecta ruptura de fatores constitutivos da textual idade, especificamente no que diz respeito à quebra
do paralelismo semântico, para construção do traço humorístico. Verificar-se-á, também, como o Autor
explora o conhecimento de mundo - um dos fatores de coerência - para a formulação de símiles, outro
mecanismo importante para a instauração do humor. Em ambos os casos, recorrer-se-á a obras sobre
Lingüística Textual e sobre Estilística. O levantamento das ocorrências demonstra que os elementos
destacados nas estruturas paralelísticas e nos símiles constituem um mecanismo recorrente na obra do
autor em questão. Esse fato aponta para a adequabilidade dessas crônicas no ensino fundamental e médio,
com o objetivo de, através de textos agradáveis, favorecer a disposição para a leitura e despertar a atenção
para esses dois mecanismos de estruturação da frase.

INDicIOS DA DIFERENCIAÇÃO DE GÊNEROS NA ESCRITA INFANTIL

Celiane MENDES
Fabiana Constantino MUCHOLIN
Vânia Gonçalves LEITE

O Projeto Integrado/CNPq "Subjetividade, Alteridade e Construção do Estilo: Relação entre estilos dos
gêneros e estilos individuais" estuda a construção dos gêneros pela criança. durante o processo de
aquisição da linguagem escrita, adotando o conceito de gênero do discurso de Bakhtin. Nosso trabalho até
o momento tem sido a identificação de possíveis gêneros produzidos por alunos de escolas pública e
particular de primeira série e, posteriormente, a comparação entre os gêneros produzidos por crianças
nesses dois lugares. No painel, apresentaremos esses dois momentos (identificação e comparação) do
corpus que faz parte do Banco de Dados do Projeto. Trata-se de corpora longitudinais de dois sujeitos de
escola particular e de corpora transversais de alunos da rede pública.

) x )
DIALOGOS ENTRE HOMENS DO CAMPO E PROFISSIONAIS DE CIENCIAS AGRARIAS

GOIANOS: ASPECTOS FONOLÓGICOS

19 16hOO
Brenda Silva VELOSO

Em 1998 teve início na UFG um projeto de pesquisa intitulado Constituição de um corpus de língua
falada de diálogos entre profissionais de Ciências Agrárias e homens do campo no interior de Goiás,
cuja meta principal é compor um COl'pUSde língua falada, formado por diálogos observados entre homens
do campo (agricultores, pecuaristas etc) e profissionais de Ciências Agrárias goianos, tais como
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agrônomos e veterinários, contribuindo assim para um melhor conhecimento da língua falada nesse
Estado. Os dados dessa pesquisa foram coletados em 1999. a partir de gravações de interações entre
produtores rurais e profissionais especializados em doze fazendas nos municípios de Morrinhos,
Piracanjuba, ltaberaí, Palmeiras de Goiás e Paraúna e em um seminário de avaliação da rentabilidade
leiteira no Estado de Goiás, realizado em Goiânia. Este estudo pressupõe a transcrição dos eventos
interativos de maneira minuciosa, conservando todos os detalhes percebidos relativos a sons e ritmos da
fala, curvas de entoação, pausas, velocidade e tom de voz, interrupções, hesitações etc. Esses dados foram
transcritos ortográfica, fonética e fonemicamente e, em seguida, foram analisados os processos
fonológicos neles encontrados. Os resultados alcançados com a análise revelaram fenômenos
significativos recorrentes não somente na fala do homem do campo goiano, mas também na fala dos
profissionais que com eles dialogaram. Um desses fenômenos foi o sândi vocálico externo. Os dados
coletados mostraram que processos como elisão, ditongação e degeminação são freqüentes quando dois
ou mais itens lexicais se combinam na formação de frases. Portanto, o aspecto que mais ressalta no corpus
de língua falada no interior de Goiás, nos diálogos entre homens do campo e profissionais de Ciências
Agrárias, é o sândi vocálico externo, do que trataremos nesta comunicação.

A RECONSTRUÇÃO DO REAL. MEMÓRIA LITERÀRIA E FATOS NAS CRÓNICAS DE
ANTONIO CALLADO

19 - 16hOO- Prédio II

Ana Paula Macedo CARTAPATTI

O objetivo geral do trabalho é averiguar a forma pela qual o discurso jornalístico - essencialmente, um
discurso sobre a atualidade - concebe a literatura e de que maneira se utiliza do dado literário. Nesta
etapa, estamos analisando as crônicas de Antonio Callado publicadas no jornal Folha de São Paulo e
recolhidas no livro Crônicas de Fim de Milênio (1997). Assim, lemos e analisamos as crônicas, buscando
explicitar o tipo de presença da literatura em seus comentários sobre o cotidiano do país. Procuramos.
então, compreender a solução particular que um escritor preocupado com o envolvimento político da arte

. propõe para o conhecido problema teórico da função da literatura. Geralmente, a crônica é considerada
um discurso próximo do homem comum e de sua realidade cotidiana, aspecto que parece se relacionar
com a origem jornalística da crônica, que teria lhe emprestado a despretensão de quem não intensiona
durar mais que um dia, como o jornal. Partindo dessa ligação com o cotidiano e a atualidade, notamos que
a discussão em torno da crônica, como gênero literário, desperta reflexões sobre os limites entre a ficção,
ou a literariedade, e a realidade. Os textos do COl'pUS também chamam atenção para esse problema, mas o
fazem de forma um pouco diferente. Essa diferença se encontra na maneira como a literatura, ou a
"memória literária", se mostra na crônica de Antonio Callado. Ela não poderia ser chamada de texto
literário e também não seria um texto argumentativo, mais referencial. seguiria, assim, outro caminho, no
qual, ao invés de ser vista como um discurso determinado pela realidade, se construiria como reveladora
dessa realidade. Essa maneira de construir a ligação entre o literário e o real parece seguir uma intenção
do autor de lançar um olhar crítico sobre o mundo, sobre o presente, na tentativa de redimensioná-lo.

ASPECTOS SINGULARIZADORES DA CONVERSAÇÃO:TURNO, TOMADA DE TURNO E
MARCADORES CONVERSACIONAIS

19 -16hOO-

Edson Rosa Francisco de SOUZA

Ultimamente, estudiosos têm abordado a conversação como objeto de estudo, na tentativa de esclarecer e
identificar quais mecanismos são responsáveis pela organização da atividade comunicativa. Segundo
Marcuschi (1986), a conversação é uma modalidade que envolve o mesmo espaço temporal, o mesmo
contexto situacional (conhecimentos lingüísticos, paralingüísticos e socioculturais) e pelo menos uma
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troca de turnos entre os falantes. Segundo ele, o ato conversacional é comandado localmente, apresentado
assim um caráter contextual e não automatizado, já que se trata de uma atividade circunstancial. O
presente estudo teve como objetivos levantar estruturalmente os aspectos funcionais responsáveis pela
manutenção e organização da atividade conversacional, como turno, tomada de turno e marcadores
conversacionais, bem como delimitar as características e os lugares relevantes para a transição do turno e,
também, definir em quais circunstâncias esses aspectos diferem da modalidade escrita da linguagem. O
estudo foi realizado com base no inquérito n° 343 do tipo 02 (Diálogo entre dois informantes) do Projeto
da Norma Urbana Culta de São Paulo (Projeto NURC). Constatou-se que a conversação é, de fato, um
ato verbal organizado e possível de ser estudado. Verificou-se que, em qualquer turno, geralmente fala
um de cada vez, sendo esse um fator disciplinador da atividade conversacional; além disso, ocorrências de
sobreposições por vez são comuns, mas breves; a transição de turno ocorre com a presença de marcadores
específicos; a extensão da conversação não é fixa nem previamente especi ficada; o desenvolvimento do
tópico não é previamente especificado; a troca de turno ocorre também após pausa, hesitação ou silêncio
do falante corrente. Sendo a conversação a primeira das formas de linguagem a que cstarnos expostos e
provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela vida afora, reconhece-se a necessidade do
levantamento dos aspectos envolvidos na produção e no funcionamento da atividade conversacional,
como conhecimento para futuros professores de Língua Portuguesa que desejam expor as diferenças da
modalidade escrita e falada.

x
ESTUDOS DAS CONSOANTES EM PORTUGUES ARCAICO

19 - 16hOO- Prédio II
Márcia Helena Diman PINHEIRO
Tatiana SOMENZARI

Este painel apresenta as propostas de pesquisa de dois Projetos de Iniciação Científica, em andamento:
"Representação das Consoantes em Português Arcaico" e "Variação entre consoantes simples e duplas em
Português Arcaico". Embora as consoantes do Português medieval tenham já sido bastante exploradas, do
ponto de vista da evolução histórica do sistema consonantal do Latim ao Português atual pelas Gramáticas
Históricas e também em uma perspectiva estruturalista, e, mais recentemente, através da relação entre
grafemas e fonemas, não há trabalhos a respeito do valor dessas representações das consoantes, da
perspectiva da posição que ocupam na sílaba, dentro da hierarquia dos constituintes estabelecida pelos
modelos fonológicos não-lineares. Portanto, embora haja diversos trabalhos dentro de uma perspectiva
filológica e lingüística estruturalista, não existem trabalhos que dêem conta da organização do sistema
consonantal de fases passadas do Português, de um ponto de vista da Fonologia atual. Desta forma,
propõe-se uma investigação a respeito das relações entre letras e sons, na escrita de 50 cantigas de amigo
extraídas do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, através do mapeamento de todas as
representações possíveis para as consoantes do Português Arcaico. A partir desse mapeamento, serão
apresentados resultados obtidos quanto à posição das consoantes nas sílabas. Com base nessa análise,
pode-se levantar argumentos a respeito da determinação do status fonológico das consoantes duplas (na
escrita): consoantes simples ou gemi nadas?

A FUNÇÃO PRAGMÁTICA FOCO: UM ESTUDO CONTRASTIVO ENTRE O PORTUGUÊS E
O ITALIANO

19 - 16hOO- Prédio II
Fábio Izaltino LAURA

Seguindo a abordagem funcionalista, especialmente Dik (1981,1989), o presente trabalho visa a investigar
a função pragmática intra-oracional Foco e seus vários subtipos (Foco Completivo, Foco Paralelo, Foco
Expansivo, Foco Restritivo, Foco Seletivo e Foco Substitutivo) na Língua Portuguesa e na Língua
Italiana. Considerando os seguintes mecanismos para a manifestação da função pragmática de Foco,
como a ordenação especial dos constituintes oracionais (posição), marcadores especiais (partículas
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focalizadoras) e construções especrais (clivagem), o objetivo é analisar e classificar as estratégias
tipicamente gramaticais de que dispõem os falantes de Língua Portuguesa e Italiana para a manifestação
do Foco no texto escrito, ou seja, procuramos estabelecer um contraste entre os procedimentos sintáticos
que organizam, na gramática das duas línguas, as propriedades pragmáticas do constituinte Foco. Para a
análise da Língua Portuguesa foi utilizado o jornal Folha de São Paulo, de 21 de março de 1999 e, para a
análise da Língua Italiana, o jornal Corriere de lia Sera, de 28 de junho de 1999. A análise quantitativa foi
efetuada por meio do programa Makecell 3000, do pacote VARBRUL, versão 1992, instrumento muito
utilizado pela teoria da variação lingüística. Mediante a análise dos resultados, pudemos observar que, nas
duas línguas, o Foco Restritivo e o Foco Expansivo ocorreram com maior freqüência. Quanto à marcação,
o mecanismo preferido é a utilização de partículas especiais, como só, também, apenas, mesmo, além de e
próprio, no português, e anche, solo, soprattutto, nemmeno e proprio, no italiano. Com relação à função
sintática do elemento focalizado, há uma divergência entre as duas línguas, uma vez que, no português, a
função sintática mais focalizada foi a de circunstancial e, no italiano, a de sujeito.

ESTRATÊGIAS DE COMUNICAÇÃO MAIS UTILIZADAS POR APRENDIZES BRASILEIROS
DE ESPANHOL L. E.

9 - 16hOO- Prédio II
SILV A, José Martins da

o projeto constitui-se num estudo das estratégias de comunicação mais utilizadas por aprendizes
brasileiros universitários de espanhol, tendo como alvo de estudo os alunos dos 3° e 4° anos de uma
universidade pública. A presente pesquisa teve como base teórica os fundamentos etnográficos, de cunho
interpretativista. A coleta de dados constou na gravação de aulas em fitas cassetes, que foram transcritas,
e posteriormente foram analisados trechos das mesmas. Procurou-se determinar no "COl'pUS"quais as
estratégias de comunicação mais utilizadas nas fases finais do curso de Letras por estudantes de espanhol,
e como elas se refletem na competência comunicativa dos educandos. Os métodos utilizados em trabalhos
etnográficos são variados e dependem, em parte, do tipo de "corpus" que é considerado relevante para a
pesquisa, em parte da preferência do pesquisador e, em parte principalmente, no contexto brasileiro, das
disponibilidades técnicas existentes. Nesse caso, me dispus a fazer uso de algumas técnicas de
observação: gravação em fitas cassetes, transcrição das mesmas (sendo não-participante, ou seja, apenas
observava) e nota de campo. A reflexão sobre o aprender e a busca dos elementos facilitadores da
aprendizagem podem ser implementadas quando o aluno percebe que executa determinadas ações
específicas, a fim de tornar a aprendizagem mais rápidas, mais agradável, mais fácil, mais auto-
direcionada e mais transferível para situações novas. As estratégias de comunicação são processos
cognitivos desenvolvidos pelo estudante que tenta se comunicar na língua em cuja aprendizagem ele
esteja imergindo. São processos que pretendem resolver carências de sua competência nessa língua com o
propósito único de transmitir um significado de forma satisfatória. E neste trabalho nos propusemos e
chegamos a delimitar s estratégias mais utilizadas.

X 5 ,
EMPREGO DAS FORMAS VERBAIS DO FRANCES: PARTICIPE PRESENT E GERONDIF

19 - 16hOO- Prédio II

Renata GRANGEL da SILVA
Francini Verro CARVALHO

As formas verbais participe présent e gérondif correspondem no português à forma verbal gerúndio
terminada em -ndo. Essas formas verbais, próprias da língua francesa, têm um emprego muito específico
que gera muitas confusões por parte não só de aprendizes da língua como também de estudantes e outros
mais que a ela se dedicam. Por isso o nosso objetivo é desmistificar essa aparente dificuldade quanto ao
emprego de tais formas verbais. Para isso foi necessária uma leitura aprofundada em gramáticas variadas,
do estudo e emprego das formas verbais em questão, visando uma síntese que facilitou a posterior análise
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do material recolhido em livros, revistas, manuais, jornais, cadernos de exercícios, etc., a fim de abranger
um universo variado de expressão da língua estudada. A partir dos dados analisados, passamos a uma
nova fase na qual verificamos o emprego dessas formas verbais na tradução de textos em língua
portuguesa para a francesa, analisando a correta e a incorreta utilização do participe présent e do
gérondif. Finalmente, no término da pesquisa apresentamos um relatório que poderá servir de guia ou de
manual para todos os interessados na solução do que parece ser, à primeira vista, um ponto de dificuldade
para o bom emprego da língua francesa.

As CLÁUSULAS CONDICIONAIS SOB UMA PERSPECTIVA FUNCIONA LISTA

19 - 16hOO- Prédio II
Gisele Cássia de SOUSA

Sob a perspectiva da lingüística funcional, vários estudos vêm sendo desenvolvidos no intuito de uma
caracterização das cláusulas, principalmente adverbiais, no que tange às funções comunicativas que
desempenham no discurso efetivo. Com relação às cláusulas condicionais, já evidenciou-se o fato de elas
constituírem tópico das sentenças em que ocorrem (cf. Neves, 1998), além de servirem à função
discursiva que Chafe (1988) chama de guia (guidepost) ao leitor/ouvinte (cf. Decat, 1993). O presente
estudo objetiva uma descrição e caracterização das ocorrências de cláusulas condicionais no português
oral do Brasil, à luz da teoria funcionalista, especialmente a de Dik (1989, 1997). Para o autor, certas
ocorrências de cláusulas condicionais, por apresentarem uma relação mais frouxa com a predicação a que
se associam, integram o grupo dos constituintes extra-frasais, que servem, basicamente, à orientação do
interlocutor, dentro de um evento discursivo. Sendo assim, utilizando como córpus os materiais do
Projeto de Gramática do Português Falado, buscou-se verificar que estratégias Iingüisticamente relevantes
caracterizam tais cláusulas condicionais, quando em ocorrências do português oral do Brasil. A análise
quantitativa dos dados, para a qual utilizamos alguns programas do pacote estatístico VARBRUL,
permite-nos evidenciar o fato de que a caracterização lingüística desse tipo de construção condicional
parece estar relacionada principalmente ao(s) tipo(s) de elemento(s) anafórico(s) que a retoma(m) na
predicação subseqüente, ao tipo de domínio lingüistico (Sweetser, 1990) em que ocorre, à correlação
modo/tempo verbal que se estabelece na construção e à posição que a cláusula assume com relação à
predicação a qual se associa. (FAPESP - proc. n." 99/03976-0)

-, )

VIDA E MORTE DE GUGU PELA TELEVISAO: ANALISE SEMIOTlCA DE UM CARTOON

19 - 16hOO- Prédio II

Rodrigo Eduardo VASQUES

Atualmente a mídia é usada como veículo de divulgação de novos movimentos religiosos que valorizam a
ascensão social e a felicidade material. A relação entre os meios de comunicação de massa e a fé
caracteriza um dos maiores fenômenos sociais brasileiros. Alguns aspectos dessa questão são abordados
de maneira irônica pelo cartoon de Laerte, publicado no caderno de TV do Jornal Folha de São Paulo,
texto que, neste trabalho, é analisado com base na semiótica francesa. A semiótica, como uma "ciência da
significação", procura estabelecer o sentido, através das relações entre o nível aparente, manifestado, e o
profundo, nível imanente do objeto, ou seja, é um instrumental que mostra "como o texto diz o que diz".
A disputa de imanente do objeto, ou seja, é um instrumental que mostra "como o texto diz o que diz". A
disputa de audiência por fiéis de telespectadores permite a inserção de mensagens religiosas em meio às
atrações sensacionalistas, eróticas e de baixo nível de programas de auditório. A análise semiótica
depreendeu a organização do conteúdo crítico do cartoon, a relação entre mídia e fé, entre
entretenimento televisivo e celebração religiosa. Do mesmo modo, indica a regressão social do país, que
vive as contradições entre o atraso religioso e a modernidade dos meios de comunicação. A fé, tratada
como mercadoria, com o auxílio da mídia, é comercializada por movimentos religiosos como se fosse
remédio para ao mais variados males.
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PUBLICIDADES TELEVISIVAS BRASILEIRAS: FORMAÇÃO DE EDUCADORES
/EDUCANDOS

Ana Márcia de LIMA
19 - 16hOO- Prédio II

Sabendo que nas publicidades televisivas brasileiras encontram-se não só aspectos perniciosos, no que se
referem ao desenvolvimento social dos espectadores, principalmente, dos infanto-juvenis, mas também
riquíssimos em relação ao ensino de Língua Portuguesa aos nossos educandos, resolvemos apresentar
uma proposta de formação de educadores/educandos, confrontando esses aspectos, a fim de que haja uma
mudança em suas mentalidades, em relação aos bombardeios de textos televisivos, muitas vezes, não
construtivos no que um ser humano, de fato, precisa para a harmonia da sua vida como um todo.
Metodologicamente, percorremos os seguintes passos: a) fizemos um estudo teórico, baseando-nos,
principalmente, não só em textos do Projeto "TV na escola" que tão bem representa a pesquisa que ora
desenvolvemos, como também nas abordagens de Matos (1998) para aprofundar o nosso estudo; b)
gravamos aleatoriamente 40 (quarenta) publicidades televisivas brasileiras - independente de categorias;
c) selecionamos 05 (cinco) mais pertinentes ao nosso propósito; d) transcrevemos cada texto selecionado
para demonstrar o confronto realizado, e e) procuramos analisar, de uma forma crítica, os textos
selecionados, buscando uma transformação na redação das nossas publicidades televisivos, a fim de que
sejam mais positivas e como tal conduzam cidadãos para se comportarem de forma que não causem
problemas de diversas naturezas a si e a outrem. Dos 40 (quarenta) textos analisados, encontramos 37
(trinta e sete) perniciosos. Dessa forma, entendemos que, faz-se necessário uma mudança radical nos
textos televisivos que invadem nossos lares diariamente.

OS PROCESSOS DE DEGEMINAÇÃO, ELISÃO, DITONGAÇÃO E OS DOMiNIOS
PROSÓDICOS

19 - 16hOO- Prédio li
Simone Azevedo FLORIPI

Os fenômenos de sândi vocálico externo estudados neste trabalho sâo: degeminação. elisão e ditongação.
Para caracterização desses processos, foi elaborado um corpus experimental de quarenta sentenças, tendo
sob controle os acentos de palavras e de frase fonológica, e as fronteiras dos domínios de frase
entoacional (1) e de frase fonológica (<1». Constatou-se que o processo de sândi é bloqueado em 100%, em
contexto de fronteira de I. Esse fato mostrou a relevância do domínio prosódico I. Outro fator relevante
foi a aplicação de 100% de sândi no contexto de nome seguido de outro nome (substantivo mais adjetivo)
em todos os contextos vocálicos considerados. E este é um contexto propício para a ocorrência de sândi.
Quando em contexto de nome seguido de verbo, com vogais átonas, a fronteira de <1> inibe sândi, pois
houve uma tendência do bloqueio do processo, por exemplo, apenas 33% de realização de sândi entre
A+A. Já quando em nome seguido de advérbio, com vogais átonas, ocorreu 33% de sândi em O+A e 66%
em A+A. No contexto de nome seguido de verbo, com a primeira vogal átona e a segunda tônica, ocorreu
12% de sândi entre O+A e 0% entre A+A. Com base nesses dados, verifica-se que o processo é sensível
às estruturas prosódicas. Nessa apresentação, exploramos a interpretação dos resultados obtidos e
argumentamos que se faz necessária considerar a configuração das estruturas prosódica e sintática para
identificar os contextos de ocorrências dos processos investigados.
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DOCUMENTOS E PROCESSO DE CRIAÇÃO: O PERCURSO CRIATIVO

19 -16hOO - Pr
Dilú Leal de OLIVEIRA
João Batista da SILVA

Esse painel objetiva mostrar o percurso criativo em dois trechos da obra do memorialista Pedro Nava, em
Beira-MarlMemórias 4, nos quais o autor retrata a vida do amigo e escritor Mário de Andrade. O estudo
baseia-se na análise dos documentos de processo que revelam as diferentes fases da criação. Na primeira
fase, encontram-se fichas, todas manuscritas, numeradas aleatoriamente e depois organizadas pelos
pesquisadores, e que contêm dados importantes na descrição do personagem. Na fase seguinte, tem-se um
texto datilografado do lado esquerdo, reservado o lado direito para correções e acréscimos. Nesta etapa
também se encontram registros de outros tipos de linguagem, como fotografias e recortes de jornal. Tais
registros serão, posteriormente, convertidos em linguagem escrita. Na última fase, encontra-se o texto que
chega até o leitor, considerado o final do processo criativo. O estudo mostra que nenhuma obra nasce
pronta, mas é resultado de um trabalho de pesquisa, seleção e elaboração por parte do autor.

DIMENSÃO IDEOLÓGICA DA OBRA "REINAÇÔES DE NARIZINHO" NO COTIDIANO
ESCOLAR

LUIZ, Fernando Teixeira

Sabendo da importância de se trabalhar os aspectos ideológicos inseridos na obra de Monteiro Lobato,
selecionamos a ficção Reinações de Narizinho como objeto da presente pesquisa. A narrativa traça a
trajetória da jovem Lúcia por regiões longínquas e desconhecidas, e retoma personagens e autores da
literatura clássica internacional. Perante essa opulência cultural, investigamos como docentes e
publicações didáticas oferecem sugestões metodológicas para trabalhar textos lobatianos em sala de aula.
Pelas entrevistas efetuadas em seis estabelecimentos de ensino da rede pública de Presidente Prudente,
constata-se que os mestres são movidos pela concepção de que ler e interpretar é o mesmo que copiar um
trecho do escrito como resposta a um questionário banal (geralmente indicado pelo compêndio de
Comunicação e Expressão), inviabilizando aos educandos transcender o texto estético. Além disso, a
pesquisa detectou que a obra lobatiana é utilizada pelos professores apenas em datas específicas, como o
dia do livro ( por ser o aniversário do escritor) e o dia do folclore, já que o Saci é um dos grandes
personagens do Sítio de D. Benta. O livro didático, segundo ícone de nossa pesquisa, constitui a
ferramenta primordial dos professores. Analisando seis exemplares das editoras Ática, Moderna e
Scipione, detectamos a ausência quase absoluta de textos de Reinações de Narizlnho, além da presença
constante de fragmentos da obra Emilia no país da Gramática. Isso se explica pelo fato de Emília no país
da Gramática ser uma trama didática de Monteiro Lobato, onde a preocupação do autor é explorar
criativamente complexos conteúdos de morfologia (em uma belíssima crítica ao ensino tradicional de
Língua Portuguesa). Portanto, verifica-se que Reinações de Naritinho, por ser uma ficção recreativa (não
fixando o enredo no âmbito ortográfico como a outra produção citada), dificilmente é contemplada em
sala de aula.
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SEGMENTAÇÃO DE UM CORPUS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

19 - 16hOO- Prédi

Flaviane R. FERNANDES
Janaisa M. VISCARDI

o trabalho que será exposto está inserido no Projeto Temático "Padrões Rítmicos, Fixação de Parâmetros
e Mudança Lingüística"( processo FAPESP - no. 98/3382-0) e trata da segmentação fonética de um
corpus de Português Brasileiro (PB).Este corpus é composto de 20 frases, cada uma lida 3 vezes, gravado
por 2 informantes de PB (estado de SP, mesmo sexo e mesma faixa etária), totalizando um conjunto de
120 frases (20.3.2). Para obter os resultados da análise do correlato acústico através de forma de onda e de
espectrograma, foi utilizado o programa Multi- Speech, Model 3700, da Kay Elemetrics. O método
utilizado para a segmentação foi a divisão das frases em intervalos consonânticos e vocálicos, medidos
em segundos, seguindo a metodologia de Ramus (a sair).Assumindo a hipótese de que as línguas estão
divididas em dois grandes grupos rítmicos: silábico e acentual, Ramus mostra que as línguas de padrão
silábico tem um "de" (média entre as distâncias ao quadrado entre grupos consonantais e o valor médio
dos comprimentos das consoantes) baixo em relação às línguas pertencentes ao grupo de padrão acentua!.
Tem sido assumido que o PB conta com muita epêntese para se evitar sílabas contendo encontro de certas
consoantes, enquanto o mesmo nem sempre ocorre com PE. Se isso for confirmado, o PB é uma língua de
menor de, o que inclui esta variedade no grupo de padrão rítmico silábico. Portanto, faz-se necessário o
levantamento desses dados para que se possa definir, segundo a metodologia de Ramus, o grupo rítmico
em que se encontra o PB.

O CONSTITUINTE EXTRA-FRASAL DE LOCALIZAÇÃO NO PORTUGUÊS FALADO

19 - 16hOO- Prédio II
Paula Alves MACHADO

De acordo com Dik (1997), dentro de um estudo funcional da linguagem, no discurso oral, há uma
variedade de expressões que não podem ser vistas nem como orações, nem como fragmentos de orações.
Essas expressões podem estar sozinhas, preceder, seguir ou interromper uma frase, sendo mais
frouxamente ligado a ela do que seus constituintes internos. O Constituinte Extra-Frasal de Localização é
uma expressão lingüística tipicamente empregada no processo discursivo e que exige necessariamente
uma compreensão baseada em regras e princípios pragmáticos. O presente estudo tem por objetivo
verificar que distinções gramaticalmente relevantes o português falado seleciona para investir as
expressões verbais com a função pragmática de Localização, em outros termos, procurou-se estabelecer
as propriedades formais e funcionais desse subtipo de Constituinte Extra-Frasa!. O universo de
investigação foi constituído de textos falados, utilizando os materiais do corpus mínimo do Projeto de
Gramática do Português Falado. A análise e interpretação dos dados mostraram que o Constituinte Extra-
Frasal de Localização no português oral do Brasil é utilizado equativamente para localizar o estado-de-
coisa com relação às circuntâncias de tempo e lugar. Algumas vezes esse constituinte é introduzido por
meio de preposição e se coloca em posição inicial à oração, sendo separado dela por meio de uma pausa
acentuada ou alteração na tessitura da voz. Os resultados obtidos evidenciam que a teoria de Dik se aplica
perfeitamente às ocorrências do português falado no Brasil, mostrando assim sua universalidade.
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DESCRIÇÃO DIA CRÔNICA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS

- l6hOO - Prédio II
Lívia Santiago PERONI

o processo de formação do Banco de Dados Neurolingüísticos (BDN) tem passado por etapas
significativas de adequação e modernização; a) adequação aos interesses da pesquisas neurolingüística,
tornando o BDN mais acessível ao desenvolvimento de pesquisas sob enfoques fonológico, sintático,
discursivo, etc.; b) modernização, para que os dados possam ser rapidamente selecionados através de um
programa de computador que contém um código de busca. Para que o trabalho de transição fosse
uniformizado, foi sendo elaborado um conjunto de regras ao longo do projeto. Inicialmente a transcrição
era apenas ortográfica e, na presença de alguma impossibilidade de se transcrever ortograficamente por
exemplo, enunciados em que não era possível identificar a produção de fala de determinados sujeitos, as
lacunas eram preenchidas com a expressão "fala ininteligível". Foi decidido, então, que alguns dados do
BDN seriam transcritos foneticamente, a fim de que eles pudessem ser eficientes também para a
pesquisas dos sons e da interface com a semântica, já que a grande maioria das produções orais eram
compreendidas e bem engajadas no discurso, apesar de serem bem articuladas. Decidiu-se também incluir
a transcrição prosódica da entonação da fala de cada sujeito. Hoje pode-se contar com uma Macro
exclusiva, criada no Setor de Apoio à Informática do IELlUNICAMP, que é capaz de realizar,
rapidamente, através do Word, uma Busca de Dados, fazendo com que os dados pertinentes a quaisquer
pesquisas em Neurolingüística possam ser listados de acordo com o código de busca selecionado pelo
pesquisador. O código de busca está sendo implantado com base em categorias que possibilitem a
identificação do dado com o mínimo de análise empírica e nenhuma análise teórica, porque, esta última é
função do pesquisador e não do transmissor. O BDN é composto por uma tabela com cinco colunas:
Código de Busca; Numeração; Sigla do Locutor; Transcrição; Observações do transcritos e Transcrição
de gestos. O objetivo desse trabalho é avançar nas pesquisas sobre bancos de dados e proporcionar aos
pesquisadores melhor acesso aos dados pertinentes às pesquisas, visando sempre contribuir com seus
resultados de forma bastante direta e profissional.

INTERPOLAÇÃO NO PORTUGUfS CLÁSSICO

19 - 16hOO- Prédio II II

Cristiane NAMIUTI

O presente trabalho está vinculado ao Projeto Temático Padrões Rítmicos, Fixação de Parâmetros e
Mudança Lingüística financiado pela FAPESP (processo n." 98/3382-0) e tem como objetivo descrever e
analisar o fenômeno da interpolação (a não adjacência do pronome átono, clítico, ao verbo) no português
clássico (século XVI ao XIX). O Corpus utilizado é o Corpus anotado do Português Histórico Tycho
Brahe que está sendo construído pelo projeto temático e exposto na página da internet:
http:\\www.ime.usp.br/-tycho/corpus/. Trata-se de um corpus anotado dentro do qual cada palavra vem
marcada com uma etiqueta indicando sua categoria e elementos de sua morfologia (ver
http:\\www.ime.usp.br/-tycho/corpus/manual). Os dados são recolhidos dos textos (cada texto contém por
volta de 50.000 palavras) através de um programa de busca utilizando a linguagem de programação
"perl". Análises preliminares mostram que no período contemplado, a interpolação se dá essencialmente
com a negação, contrariamente ao que acontece até o século XVl. Comparando-se as ocorrências de
interpolação no nosso corpus com as apresentadas em trabalhos que estudaram textos do português
arcaico, também se verificam diferenças nos contextos sintáticos em que o fenômeno ocorre. Esta
comunicação apresentará os primeiros resultados deste trabalho visando a descrever e a analisar a
evolução, até o século XIX, deste fenômeno desaparecido do português moderno.
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DESENVOLVENDO A REFLEXÃO CRÍTICA NA OBSERVAÇÃO E NA IMPLEMENTAÇÃO

DA PRÁTICA EM SALA DE AULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
LÍNGUAS

19 - 16hOO- Prédio II
Gleison Lucio ROSSI

A pesquisa a ser apresentada faz parte de um projeto maior, desenvolvido por alunos do quarto ano do
curso de licenciatura em letras sob a orientação da Prof.a. Dr.a Maria Helena Abrahão. Essa pesquisa
teve por objetivo desenvolver a reflexão crítica, a partir de uma fundamentação teórica específica da área
de Lingüistica Aplicada, em especial da Abordagem Comunicativa, sobre a prática de ensino de Língua
Estrangeira na sala de aula declarada comunicativa pelo professor pesquisado, no seu primeiro momento
por meio de uma pesquisa de base etnográfica e, em seguida, sobre a própria prática do pesquisador,
investigador, por meio de uma pesquisa-ação (Wallace, 1998). Assim a realização deste estudo esteve
embasada no modelo reflexivo e crítico de Wallace (1991). A partir da análise de gravações das aulas
ministradas pelos quartanistas (citados anteriormente) e das reuniões do projeto foi possível observar que
os professores pesquisados, ainda que com alguma interferência da abordagem intrínseca dos próprios
professores, estão construindo uma prática coerente com a Abordagem Comunicativa de ensino e que os
mesmos parecem estar desenvolvendo de forma satisfatória seu processo de reflexão sobre o trabalho
docente. (PIBIC/CNPq)

GÊNERO TEXTUAL E ESTILO: A PRODUÇÃO DE GÊNEROS E SUA RELAÇÃO COM O
ESTILO NA ESCRITA DE UNIVERSITÁRIOS

19 - 16hOO- Prédio II

QUITZAU, Luciana Amgarten (G - Unicamp)

Este painel apresenta parte do desenvolvimento e dos resultados da pesquisa de iniciação científica
intitulada "Gênero textual e estilo: as diferenças estilísticas encontradas na escrita de alunos universitários
ao produzirem diferentes gêneros textuais". Nessa pesquisa, procurei observar qual era a concepção que
cinco alunos do primeiro ano do curso de Letras/Lingüística da Unicamp apresentavam quando
produziam os gêneros resenha, comentário e narrativa. Para isso, dispus de um corpus formado por
diferentes versões dessas produções. Através dessas versões, foi possível perceber as modificações
promovidas pelos autores até chegar à sua versão final, dando prioridade à observação das modificações
espontâneas, feitas pelos alunos sem que houvesse a interferência do professor. Essas diferentes refacções
deixaram transparecer indícios da concepção que os alunos apresentavam dos gêneros produzidos e de
tentativas de "adequação" do texto à imagem que faziam do seu interlocutor. Através da análise desse
corpus, pude observar a dificuldade que os alunos apresentavam ao produzir gêneros que eles não tinham
grande domínio, impedindo-me de falar sobre seus estilos na produção da resenha e do comentário. No
entanto, na produção da narrativa (gênero a que somos expostos desde os primeiros anos de vida) foi
possível observar a preocupação clara dos alunos em inserir em seus textos elementos estilísticos capazes
de causar humor, compaixão, ansiedade e outros sentimentos que buscavam compartilhar com seus
leitores.
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A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM HISTÓRICA EM "DIVINO AUGUSTO" EM
SUETÔNIO

19 - 16hOO- Prédio II

Micheli Romão da SILVA

A análise do texto "Divino Augusto" parte do princípio de que a construção da persona Histórica segue
uma estrutura interna e externa ao discurso e há entre elas um feixe de relações. A estrutura interna
obedece a regras propostas pelo discurso epidíctico, que visa através da pormenorização de características
construir um personagem propício para o louvor ou para o vitupério. A estrutura externa propõe uma
relação entre a produção do discurso e sua exterioridade. Dessa forma, a construção da persona Histórica
se propõe a um fim, um receptor que se pretende persuadir, e conforme o posicionamento do autor é
construído um personagem aos moldes da Retórica Clássica, mais precisamente do discurso epidíctico
que vê em cada caso aquilo que é apto para persuadir. Para verificação de tal processo, fez-se necessária a
decomposição do discurso, relacionando os adjetivos, verbos e substantivos que agrupados em campos
semânticos demonstraram processo de composição adotado pelo autor e desvendaram os mecanismos
internos ao discurso. Sendo "Divino Augusto" de Suetónio uma obra biográfica com característica
própria, os campos semânticos seguem um núcleo temático próprio do discurso imperial. O autor
trabalhou o discurso com uma seqüência de temas que, abordados, teve por finalidade elogiar o
imperador. Tal procedimento visava enaltecer a figura do imperador, ou seja, da persona Histórica, para
a construção do carisma e conseqüentemente a manutenção do poder e a conservação do status quo.
Detalhado todo processo de construção interna do discurso, impõe-se uma relação externa para a
interpretação, já que há entre meio, objeto e discurso um feixe de relações estabelecidas por processos
sociais, no caso, do discurso de Suetónio, conjurar poderes.

i ,
UMA LEITURA SEMANTICA E PRAGMA TICA DE CINCO PIADAS

19 - 16hOO- Prédio II

Caroline Azue Ramos FUR UKA WA

Este painel apresenta cinco análises de piadas, do ponto de vista semântico e pragmático, aplicando-se o
Princípio de Cooperação de Grice, suas Máximas Conversacionais (Quantidade, Qualidade, Modo e
Relação) e as conseqüências das violações destas como causa do efeito cômico das piadas. Entendemos
com isso que as piadas, em uma cultura, requerem do seu ouvinte/leitor um certo conhecimento de mundo
partilhado, com o emissor do texto, que prevê leitores acostumados a tais estratégias de coerência
comunicativa, em Lingüística Textual. Pelo método indutivo, faremos um levantamento das
"propriedades" comuns nas cinco piadas (atos ilocutórios), fazendo uma reflexão sobre os atos
perlocutórios - efeitos sobre os ouvintes/leitores. Por outro lado, faremos um "teste real" com os próprios
visitantes do nosso painel, ao final da leitura de cada piada, para comprovar nossa análise. Este trabalho
proporciona a identificação de características referentes ao receptor do texto por meio dos mecanismos
que ele mesmo utiliza no processo de decodificação para compreensão do conteúdo lingüístico das piadas
objetos do estudo. Nosso painel evidenciará que estudos em Lingüística Textual, no âmbito da semântica
e pragmática - numa relação estratégica entre coesão (interna) e coerência (interna e externa) dos textos -
envolvem não só signos verbais (intratextuais) como também "signos psico-sócio-culturais" de uso
compartilhado pelos participantes/envolvidos no processo de comunicação.
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A IMPORTÂNCIA DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO

19 - l6hOO - Prédio 11

Camila Maria da Costa KAMI

Com o surgimento do mercado global, criou-se a necessidade do marketing globalizado para que
determinado produto seja oferecido ao mundo. Uma mesma propaganda é veiculada para diversos países,
os quais possuem diferentes culturas e costumes, surgindo, assim, a tradução como processo
intermediário e de extrema importância. A tradução permitirá a compreensão da peça publicitária,
possibilitando a venda do produto e adaptando essas mesmas peças publicitárias de acordo com as
expectativas do leitor estrangeiro, exterminando, desse modo, as barreiras lingüísticas. Apresentaremos
em nosso painel uma análise crítico-comparativa de uma peça publicitária e sua respectiva tradução e as
fontes teóricas que embasaram nossa análise. Tais fontes foram obtidas a partir da área de Publicidade e
Propaganda e dos Estudos da Tradução. Escolhemos como objeto de nossa análise a propaganda dos
produtos da marca Philips, publicada nas revistas Playboy americana e Claudia, em 1998 e 1999
respectivamente. Após a análise crítica, pudemos observar os excessos de estrangeirismos na tradução,
restringindo e determinando o público alvo; a utilização de procedimentos Iingüísticos que modificaram e
adaptaram o texto original à tradução; táticas publicitárias acrescidas ou omitidas a adaptações de
palavras de acordo com a estrutura da Língua Portuguesa. Tais resultados nos levaram a constatar que a
influência e o direcionamento dado pelo tradutor no processo publicitário determina o sucesso do produto
no país de chegada.

A ABORDAGEM DE ENSINO E SEU PAPEL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM:
UM ESTUDO ETNOGRÁFICO

Elias RIBEIRO DA SILVA
19 - 16hOO- Prédio 11

Vários estudos têm sido desenvolvidos nos últimos anos com o objetivo de compreender e explicitar
como se dá o processo de ensino- aprendizagem de uma língua estrangeira em contextos formais de
educação. Dentre as principais tendências nessa área de pesquisa; destaca-se a pesquisa de base
etnográfica, ou seja, aquela que parte da observação da prática de sala de aula, da observação da
interação entre professor e aluno em busca da compreensão do processo de ensino-aprendizagem. O
presente estudo teve por objetivo averiguar qual a importância da abordagem de ensino adotada pelo
professor para o desenvolvimento e para o sucesso desse processo. A pesquisa, de natureza etnográfica,
foi desenvolvida em uma sala de aula de língua estrangeira do Projeto Senior do IBILCE/UNESP. Foram
utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: observação de aulas; elaboração de notas de
campo; elaboração de diário reflexivo sobre as aulas observadas e gravações de aulas em fitas VHS.
Constatou-se, a partir da análise das aulas, que a abordagem de ensino influência de forma decisiva o
sucesso do processo de ensino-aprendizagem. As atividades desenvolvidas em sala de aula obtiveram
maior ou menor êxito a depender do grau de coerência com a abordagem norteadora do trabalho das
professoras envolvidas. Conforme Almeida Filho (1993), a abordagem de ensino é uma espécie de
filosofia, uma força potencial capaz de orientar todas as decisões e ações do processo de ensino-
aprendizagem de uma língua estrangeira. Considerando o papel fundamental da abordagem de ensino,
faz-se necessária uma maior explicitação, por parte dos professores, da abordagem de ensino norteadora
de sua prática docente. (PIBIC/CNPq).
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"PARECE (QUE)"NO CONTINUUM DE GRAMATICALIZAÇÃOIDISCURSIVIZAÇÃO

19 - 16hOO- Prédio II

Simone CONSTANTE

A análise realizada toma como objeto a forma parece (que) corrente na língua falada e que sob a
perspectiva funcional apresenta variado comportamento sintático e significação semântica, atravessando
um continuum possível de gramaticalização/discursivisação. O corpus adotado como base para a pesquisa
vem do banco de dados VARSUL, do qual se utilizou até o momento as entrevistas das cidades de
Blumenau, Chapecó e Florianópolis.Dos diferentes comportamentos demonstrados pelo parece (que)
extraiu-se a seguinte tipologia: verbo pleno, verbo avaliativo, verbo de suposição, parentético. Seguem-se
os exemplos: l-"*Parece um pião mas ele é assim, e no meio então a gente faz com a corda assim e jogaO
e tem que apanhar naquela cordinha, né?" (SC BLU 05, L 416); 2-"*Não sei se os italianos foram
judiados tanto porque [eles]-O parece que eles sabiam um pouco [da]- da língua portuguesa, mais, né? (...)
(SC BLU 03, L 74); 3-"*Aí parece que ele andou brigando, tinham machucado ele. (SC FLP 03, L 780)
4-"*Esse grupo foi fundado parece em setenta e nove. (est)" (SC CHP 11, L 166); Em que o primeiro,
como verbo pleno (=assemelhar-se), apresenta significação lexical, atuando como verbo principal da
oração. Os seguintes, (2) e (3), funcionam como "cabeça" da oração subordinada modalizando sua força
ilocucionária, contudo (2) funciona como verbo proposicional de percepção e (3) como proposicional de
incerteza epistêmica. A ocorrência (4), parentético, tem comportamento de advérbio parentético, com
grande mobilidade sintática é a forma que apresenta menor transparência semântica em relação às
anteriores.

- ,
REFLEXOES SOBRE A PRATICA DOCENTE

19 - 16hOO- Prédio II

Gisele BELATTI DA SILVA

O objetivo do painel que apresento é ilustrar algumas das interpretações que fiz sobre o processo de
rejlexão sobre a prática docente - mais especificamente, reflexão-sobre-a-ação (Schon,1983, 1987,1992)
- desenvolvido por mim, aluna de Letras (professora pré-serviço) e por uma professora de Inglês da rede
pública de ensino (professora em-serviço). Esse processo foi desencadeado através de comentários feitos
por mim e pela professora participante quando da assistência dos vídeos feitos durante quatro aulas
ministradas por ela em uma turma de 5"' série do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino.
Considerando a fundamentação teórico-metodológica escolhida, a pesquisa tem revelado o papel
significativo das experiências prévias no entendimento e interpretação das experiências futuras (cf.
Dewey,1938) e da prática docente como um todo. Durante o desenvolvimento desta etapa da pesquisa,
fica evidente que a professora, no exercício de suas funções docentes, lança mão, muitas vezes, do seu
conhecimento intuitivo (ou de seu conhecimento pessoal prático, conforme identificam Connelly &
Cladinin,1988), identificado como fruto de experiências vividas quer como aluna, quer como professora.
Além disso, o fato de engajar-se na atividade de rever experiências e comentá-Ias fez com que a
professora se visse diante de sua prática docente e vislumbrasse seu panorama do conhecimento
profissional (Clandinin & Connelly, 1995). Do ponto de vista da professora pré-serviço, a pesquisa tem
revelado, até o presente momento, uma oportunidade de crescimento e preparação para o futuro exercício
da profissão, fazendo-a repensar as experiências que viveu e vive como aluna, bem como as que começa a
viver como profissional.
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REPRESENTAÇÃO DA CULTURA NO DISCURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE LÍNGUA
INGLESA

19 - 16hOO- Prédio II
Ana Carolina Bonfim Pompeu de CAMPOS

Vinculado a um projeto que estuda" a análise da constituição da identidade dos sujeitos do discurso
didático-pedagógico da sala de aula para melhor compreender o modo de funcionamento desse discurso e
suas conseqüências sobre a prática pedagógica", este trabalho tem por objetivo estudar as representações
que professores e alunos de institutos de língua inglesa fazem da cultura na sala de aula de língua
estrangeira e quais discursos entram na composição dessas representações. No início do projeto, foram
preparadas, aplicadas e transcritas vinte e quatro entrevistas com professores e alunos. As análises das
entrevistas estão sendo feitas com base em teorias que adotam uma abordagem discursiva e discutem a
interdiscursividade como constitutiva de qualquer discurso, isto é, as representações sobre cultura
estrangeira em alunos e professores devem ser constituídas por sentidos provenientes de diversos
discursos, tais como, o discurso da mídia, da lingüística aplicada, o discurso político, e outros, que
influenciam na construção do imaginário de professores e alunos. Quanto à questão da identidade, este
trabalho adota a perspectiva da pós-rnodernidade, que vê o sujeito como sendo fragmentado, heterogêneo,
composto por diversas identidades. Resultados iniciais apontam para a existência de visões bastante
contraditórias, ainda que camufladas, sobre cultura, e sobre o ensino de aspectos culturais em sala de aula
de língua inglesa. O discurso analisado se apresenta atravessado por outros discursos, principalmente pelo
discurso da propaganda, pelo discurso político e da globalização. Esses resultados permitem concluir que
é importante que haja, da parte do professor, uma conscientização desses atravessamentos de discursos
diversos para que o ensino de aspectos culturais não se reduza a visões estereotipadas e pouco relevantes.

AS DIFICULDADES DO TRADUTOR EM RELAÇÃO AO MERCADO EDITORIAL

José Carlos OCANHA

O aumento do número de publicações referente as obras traduzidas nas editoras nacionais, impulsionou -
nos a questionar se tal fato tem modificado as exigências para com os profissionais de tradução. Para
podermos nos interar e analisar as situações atuais do mercado editorial, fizemos um levantamento de
textos e artigos sobre o tema em questão, entrevistamos alguns editores e visitamos uma editora
universitária. Com o resultado da análise dos textos e dos questionários obtidos até o momento, podemos
constatar que ainda há muito por fazer para que haja um encaminhamento dos graduandos em tradução ao
mercado editorial. Levantamos como proposta final, a possibilidade do meio acadêmico colocar alunos
estagiando nas editoras e possibilitar com isso, que as práticas de tradução aproximem mais as duas
realidades, a do graduando e a do profissional.

VARIAÇÃO ORTOGRÀFICA NOS TEXTOS PORTUGUESES DO SECULO XVII

Taís Amstalden MENEGA TTI
19 - 16hOO- Prédio II

O objetivo do painel é mostrar a existência de uma variação ortográfica em edições, originais ou não, de
textos de autores portugueses dos séculos 16 a 18. Os textos estão presentes no Corpus Tycho Brahe, um
corpus eletronicamente transcrito pertencente ao Projeto Padrões Rítmicos, Fixação de Parâmetros e
Mudança Linguística, coordenado pela Professora Charlotte Galves e subsidiado pela Fapesp. O Corpus
já conta com quinze textos ortograficamente transcritos de autores nascidos entre 1550 e 1850, que estão
passando por um etiquetador automático que atribui a cada palavra uma etiqueta morfológica. Alguns dos
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textos já contém uma ortografia modernizada. Mas outros apresentam uma ortografia antiga, onde fica
clara a existência de oscilações, principalmente nos textos do século 17. Essas oscilações podem ser
notadas na colocação de c1íticos, na acentuação, e na própria composição da palavra. Por exemplo, no
texto Cartas Familiares, de Francisco Manuel de Meio, autor nascido no século 17, há ocorrências como:
genero - gênero - género. Ou no texto de outro autor do mesmo século, Manuel da Costa, A arte de
Furtar, onde se encontra: irmão - irmaõ, ou acodiráõ - acodíraõ. A diferente ortografia de uma mesma
palavra acaba por confundir o etiquetador automático, comprometendo todo o trabalho linguístico.
Através de uma listagem das variações de palavras contidas nesses textos, será possível classificar essas
variações e criar regras para "treinar" o etiqueiador, deixando-o muito mais eficiente. Tendo como
objetivo principal a seleção e apresentação dessas variações encontradas, abre-se um espaço para a
construção de uma ferramenta automática de etiquetagem que leve em conta as variações particulares de
cada século, questão muito relevante na tarefa de elaboração de grandes corpora históricos anotados.

ANÁLISE DISCURSIV A DE TEXTOS QUE EDIFICARAM A HISTÓRIA DO BRASIL

19 - 16hOO- Prédio II

Isadora Valencise GREGOLIN

Esse trabalho tem como objetivo principal refletir sobre questões que envolvem o Trabalho e O

trabalhador na História do Brasil. Com base na linha de pesquisa da Análise do Discurso, foi realizada a
interpretação de textos que materializam o discurso sobre o Trabalho, em momentos diferentes, buscando
acompanhar as relações que provocam apagamentos e cristalizações de sentidos. A análise dos textos - e
do interdiscurso que atravessa esses textos - possibilitou a percepção de que o tema aparece sob
diferentes configurações e que o papel da memória discursiva é recuperar o passado e, ao mesmo tempo,
eliminá-Io com os apagamentos que opera, produzindo diferentes efeitos de sentido. (PIBIClCNPq)

5 ,
COM A POLICIA. NA ZONA ESTRAGADA. SOBRE O FUNCIONAMENTO METAFORICO

DO SILÊNCIO

19 - 16hOO- Prédio 11

Josiane BRESSAN

O Projeto de Pesquisa Outras Palavras: sobre as formas de dizer e as formas de silenciar - as
transgressões no Paraná-Norte coordenado pela Profa. Ana Cleide Chiarotti Cesário, tem como objeto o
jornal Paraná-Norte, que circulou na cidade de Londrina de 1934 a 1953. A partir da ótica da Análise de
Discurso de linha Francesa, notadamente aquela influenciada pelo pensamento de M. Pêcheux, as notícias
de transgressão são analisadas com o objetivo de se descobrir quais os mecanismos utilizados para a
construção do sentido. Neste caso, o discurso é o da ordem, do progresso. Meu sub-projeto, orientado pela
Profa. Patrícia de Castro Santos, procura identificar e analisar o funcionamento dos processos metafóricos
e metonímicos que contribuem fundamentalmente na construção dos sentidos de um texto, um discurso.
A notícia que analisarei neste trabalho é 13 de outubro de 1935, edição 53, tem por título Com a Polícia.
Na zona Estragada. Minha questão específica é evidenciar e analisar os silêncios contidos no texto da
notícia e de que modo tais silêncios assumem caráter metafórico, isto é, estes silêncios estão no lugar de
quais dizeres, metaforizam o quê?


