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Mais uma vez temos a satisfação de possibilitar que o SILLE aconteça. Em sua sexta 
edição o Seminário se consolida como um espaço para o encontro de estudantes, 
pesquisadores e profissionais para compartilhar seus trabalhos e pesquisas.  

Trazemos os mesmos objetivos de fortalecer o intercâmbio entre alunos, 
pesquisadores e professores, promover a interlocução sobre perspectivas teóricas e/ou 
práticas relacionadas ao Ensino e Aprendizagem de Língua Materna e Estrangeira, Estudos 
Literários, Estudos da Linguagem e Educação. Este ano, contamos com a presença de dois 
amigos queridos nas palestras principais. Além de amigos, duas das principais autoridades 
do estado em suas áreas de pesquisa, os dou tores Ricardo Lopes Leite e Maria Margarete 
Fernandes 

 

Com o apoio da APEC reunimos força para fazer com que o SILLE consolide seu papel na 
agenda acadêmico-científica do Estado do Ceará. 

  

 

Desejamos que você tenha um ótimo seminário!! 

 

 

Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

S I L L E  Apresentação 

 
Damião Carlos Nobre Jucá  

Presidente do SILLE  
Coordenador do Curso de Letras da FGF 

C 
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S I L L E  Programação 

 
 
 
 

23/04/2010 

Segunda-feira 

 

17h30 – Credenciamento – Hall de entrada (Blocos D e E) 

18h30min - 20h – Palestra - Textos verbais, não verbais e sincréticos sob o 
ponto de vista semiótico. (Prof. Dr. Ricardo Lopes Leite)  - Auditório (Bloco 
D) 

 

20:10 – Intervalo  

20h30 – Seções de comunicação oral. * 

 

24/04/2010 

Terça-feira 

 

18h30min - 20h – Palestra - Gêneros textuais: experiências de pesquisas. 
(Prof. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa) – Auditório (Bloco D) 

 

20:10 – Intervalo  

 

20h30 – Sessões de comunicações orais* 
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S I L L E  Comunicações Orais - Programação 

 
DIA 23/04 
 
Sala C -11 
1. Os aspectos fonológicos e morfossintáticos das línguas de sinais e os 
processos de comunicação com a pessoa surda 

José Flávio da Paz - FATERN 
Néstor Raúl González Gutiérrez  - FATERN 

 
2. A religiosidade na poesia de auta de souza 

Bárbara Jacinta Bezerra de Souza- UNP 
Ramon Pablo Barros- UNP 

 
3. A carnavalização em o dia das moscas 

Canniggia de Carvalho Gomes- UNP 
Julianeide Herculano de Araújo- UNP 

 
4. Uma análise das estratégias de leituras utilizadas em sala de aula com 
surdos no instituto cearense de educação de surdo - fortaleza-ce 

Emanuela Holanda Pereira – FGF 
 

SALA E – 01 
 
1. "Travo e paixão": diálogos poéticos de diva cunha  

Luanna Ferreira de Morais- UNP 
Arly da Costa Silva – UNP 

 
2. Marcas da escravidão: a tortura em negrinha  

Larissa Pereira Soares– UNP 
Vanessa Christina do Nascimento – UNP 

 
3. A imagem do sertanejo na canção asa branca 

Francisco José Holanda - UNP 
 
SALA E – 02 
 
1. Influência dos sistemas de conhecimentos no nível de compreensão leitora 
dos alunos de primeiro ano do ensino médio. 

Francisco José Holanda - UNP 
Maria Adelaide Guilherme - UNP 

Bruna de Sousa Ferreira - UNP 
 
2. Aplicabilidade dos fatores de textualidade 

Karlianne Ponte Arruda Barreto – UFC 
 
3. A referenciação e a construção da compreensão leitora  

Terezinha Veríssimo da Silva Domingos – FGF 
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SALA E – 03 
 
1. A importância do aparato conceitual-metodológico da semiótica discursiva 
para a análise de textos verbovisuais. 

Lyssandra Maria Costa Torres - UFC 
 
2. A dilma de veja 

Susy Anne Almeida Cabral – UFC 
 

3. Análise do discurso erótico: uma abordagem linguística e literária 
Juliana Ferreira Lima Paiva - FGF 

 
SALA E – 04 
 
1. A representação feminina na década de 30 e 40 

 Evelin Leite Kantorski - FGF 

 
2. A escrita feminina em portugal  

 Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros Gonçalves Matos Flores - UNP 
 
3. Padrões de beleza feminina 

Thalita Soares Machado  - UNP 
Liliane Taise Tavares - UNP 

 
DIA 24/04 
 
SALA E – 02 
 
1. Internetês: como lidar com esse dialeto na escola 

 Daiany da Silva Barroso - FGF 
 Rosemeire Araujo da Costa – FGF 

 
2. Reconhecendo gêneros textuais em espanhol 

Déborah Magalhães Araújo – UFC 
 
 

3. O livro didático:a oralidade no ensino fundamental 
Vanessa Christina do Nascimento – UNP 

 
4. A flexão numérica dos nomes em ão 

Alanna Tavares Maciel - FGF 
Keyla Silva Oliveira- FGF 

Nadia Rodrigues- FGF 
Rigorberto Bezerra Moreira- FGF 

 
SALA E – 03 
 
1. A construção do belo em José de Alencar 

Patrícia Rodrigues Fontineli- UFC 
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2. O narrador nos contos claricianos: o papel do narrador em devaneio e 
embriaguez duma rapar b ida 

Sarah Maria Borges Carneiro- UFC 
 

3. A violência simbólica na obra admirável mundo novo 
Rakel Ribeiro Sobreira – UFC 
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S I L L E  RESUMOS 
 

  

A CARNAVALIZAÇÃO EM O DIA DAS MOSCAS 
 

ARAÚJO, Julianeide Herculano de 
GOMES, Canniggia de Carvalho 

Universidade Potiguar – UnP 
 

Nei Leandro de Castro, natural de Caicó, mudou-se para Natal aos cinco anos de 
idade, onde residiu até os vinte e oito anos, quando mudou-se novamente para o Rio de 
Janeiro para trabalhar com publicidade. A sua carreira é marcada por algumas obras 
de vasto conhecimento como é o caso de As pelejas de Ojuara, livro que em 2008 foi 
adaptado para o cinema com o título de O homem que desafiou o diabo e O dia das 
moscas: romance de maus costumes, primeiro romance do autor, publicado em 1983 e 
reeditado em 2008, obra na qual, parodiando Iracema, de José de Alencar, e 
satirizando diversos autores consagrados da literatura portuguesa, como Camões e 
Padre Antônio Vieira, conta a história da fundação do povo potiguar em tom cômico e 
carnavalesco, trazendo a índia Hosana e o caçador Cançado como fundadores dessa 
história. Hosana e Cançado constituem-se como duplos paródicos de Iracema e Martim, 
o casal fundador da nação brasileira. Este trabalho tem o objetivo de analisar a 
carnavalização, que é a quebra das hierarquias, presente no romance e tem como 
suporte teórico os conceitos de Bakhtin (1981). O autor usa o discurso alheio e o 
desconstrói para mostrar os aspectos marginais tão fugidios na literatura de outrora, 
destronando e popularizando alguns dos personagens célebres do cânone brasileiro. Em 
outras palavras, este trabalho objetiva explicitar as relações que Nei Leandro de 
Castro firma com expoentes da literatura para subvertê-los de modo a construir um 
texto burlesco sobre a formação do Rio Grande do Norte. 
 
A CONSTRUÇÃO DO BELO EM JOSÉ DE ALENCAR 

 
FONTINELI, Patrícia Rodrigues 
Universidade Federal do Ceará 

 
O presente trabalho toma como estudo as "Cartas sobre a Confederação dos Tamoios", 
de José de Alencar, nas quais critica a Gonçalves de Magalhães, sobretudo, pela 
conformação estética do seu poema "A confederação dos tamoios", sua fraca 
musicalidade e unidade narrativa, além da falta de arte na descrição da natureza 
brasileira e dos costumes indígenas. Quanto ao tipo de composição adotado, critica-se 
a escolha do modelo épico em versos, afinal, conforme se afirma na segunda carta, "a 
forma com que Homero cantou os gregos não serve para canta r os índios". Alencar 
propõe, assim, uma nova poética, nos moldes do projeto romântico arquitetado por ele. 
Objetiva-se, então, delinear de que maneira esse projeto, que não descarta a riqueza 
da estética clássica, a faz dialogar, através de uma problematização coerente e 
literariamente consciente, com a estética romântica e o ideal de nacionalidade. Alencar, 
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ao comentar uma descrição do Brasil após a invocação de "A Confederação dos 
Tamoios", afirma que nelas há beleza, embora lhes falte poesia. O escritor defende o 
belo, porém não mais aquele épico da clareza e da racionalidade e sim, o belo 
horrível, aquele às vezes em consonância e às vezes de forma refeita, em relação às 
ideias de Victor Hugo e Kant, por exemplo. É o belo, nas palavras de Alencar, do 
relâmpago, que num momento brilha, se abrasa, nos deslumbra, e se apaga, deixando 
o céu negro e o horizonte escuro, e passa rapidamente, deixando-nos a emoção 
(ALENCAR, 1953, p.15). Belo que lembra da medida, pois "se prolongado por um 
quarto de hora, a mulher mais nervosa aproveitará a sua claridade para mirar-se ao 
espelho" (ALENCAR, 1953, p.15). Diante dessa perspectiva, discutiremos qual seria a 
ideia de beleza proposta pelo cearense. 

 
A DILMA DE VEJA 

 
CABRAL, Susy Anne Almeida 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 
Neste trabalho, pretendemos apresentar uma breve análise à luz da Semiótica 
Discursiva da capa da edição 2186 de VEJA, publicada durante a campanha eleitoral 
de 2010, cujo tema diz respeito à suposta mudança de comportamento de Dilma 
Rousseff no que tange à descriminalização do aborto, à época candidata à Presidência 
do Brasil. Para tanto, serão utilizados os critérios de análise da teoria citada, a fim de 
que, abordando os aspectos enunciativos e discursivos do texto em questão, bem como 
seus aspectos plásticos, possamos mostrar a estruturação do texto sincrético mencionado 
e a consequente construção de uma identidade para a então presidenciável Rousseff. 
Assim, o trabalho pretende examinar como se dá a construção da identidade discursiva 
de Rousseff resultante do sincretismo entre os elementos verbais e não verbais presentes 
na capa de revista, isto é, resultante da articulação da linguagem verbal e não verbal 
para a construção de um único efeito de sentido. Como pretendemos demonstrar, na 
capa em questão, constrói-se uma identidade que a desprestigia perante o leitor, ou 
seja, que a apresenta de modo negativo. Cremos poder fazer tal afirmação em virtude, 
por exemplo, do que nos declara a categoria de análise concernente à topologia do 
texto verbo-visual mencionado (TEIXEIRA, 2009): a capa é dividida em dois retângulos 
com declarações distintas de Dilma sobre o aborto, conferindo posição de destaque 
através da categoria /alto/ ao retângulo em que a presidenciável é apresentada como 
a favor da descriminalização do aborto e de não destaque atravé s da categoria 
/baixo/ ao retângulo em que é apresentada contra a descriminalização mencionada. 
Outras categorias utilizadas na análise da visualidade do texto são as cromáticas e as 
eidéticas, que dizem respeito, respectivamente, às cores componentes do texto e às 
retas e/ou linhas que se estabelecem entre os distintos elementos do todo.  
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A ESCRITA FEMININA EM PORTUGAL 
 

FLORES, Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros Gonçalves Matos 
Universidade Potiguar (UNP) 

 
Esta trabalho visa discutir a escrita feminina em Portugal e resulta de uma pesquisa 
exaustiva em bibliotecas e arquivos portugueses sobre escritoras portuguesas. Num 
breve panorama que se inicia com as versejadoras do Cancioneiro Geral (1516), passa-
se por escritoras dos séculos XVI e XVII para focalizar mais detalhadamente Teresa 
Margarida da Silva e Orta (1711-1793), a primeira romancista de língua portuguesa, 
precursora do feminismo. Autoras do século XIX e do XX também são lembradas, com 
destaque para as três Marias.  
 
A FLEXÃO NUMÉRICA DOS NOMES EM ÃO 

 
MACIEL, Alanna Tavares  

OLIVEIRA, Keyla Silva  
RODRIGUES, Nadia  

MOREIRA, Rigorberto Bezerra  
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 

 

1. INTRODUÇÃO: Este material analisa gramaticalmente e diacronicamente os sufixos 
da língua portuguesa terminados em ões, ães e ãos. Através desses aspectos abordados 
de forma detalhada é possível compreender melhor historicamente e gramaticalmente o 
uso dessas flexões. 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O trabalho fundamentou-se na 
pesquisa bibliográfica; através dos autores Cristal (2010: 111-112), Matoso Câmara Jr 
(2010:117) e Trask (2010: 113). Além da utilização do dicionário de Português - Latim 
de Antônio Gomes Ferreira (1976). OBJETIVOS: A pesquisa abordará conceitos de 
flexão e de número; de acordo com as visões de alguns autores, para explicar os 
sufixos ães, ões, e ães. Também será abordado análises gramaticais e diacrônicas para 
mostrar o surgimento das flexões e suas mudanças. 5. CONCLUSÃO 6. Percebe-se que 
conceitos de flexão e número vão além das definições gramaticais. Os autores citados; 
Kristal, Câmara Matoso Junior e Trask ressaltam conceitos distintos sobre flexão e 
número. O surgimento desses sufixos deu-se a partir de um estudo diacrônico originado 
do Latim; recebendo influências e mudanças culturais. Devido estas 
mudanças,observamos que temos que nos adequar as mesmas para que nós falantes da 
língua Portuguesa, possamos nos permitir ampliar nossos conhecimentos gramaticais. 

 
A IMAGEM DO SERTANEJO NA CANÇÃO ASA BRANCA 
  

HOLANDA, Francisco José 
Universidade Federal do Ceará 

Neste trabalho pretende-se investigar a imagem do sertanejo construída pela letra da 
canção Asa Branca de Humberto Teixeira, o Doutor do Baião, conhecido compositor de 
letras de forte apelo popular, já consagradas pela crítica como parte do melhor do rico 
e variado repertório cancional brasileiro. Como se sabe, poucos artistas conseguiram 
mergulhar na alma nordestina como Luiz Gonzaga. Quando as pessoas pensam em 
música brasileira, pensam em samba e bossa nova. Entre esses dois ritmos há uma 
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década esquecida. Um período em que um ritmo nordestino foi levado ao sul, tomou o 
país como um furacão, e logo se espalhou pelo mundo. Certo, inquestionável é o fato de 
que o "rei do baião" não só soube entender a alma nordestina, mas deu-lhe o 
tratamento artístico que foi reverberar na autoestima dos muitos nordestinos espalhados 
pelo País, que passaram a sentir orgulho de si ao verem sua imagem frequentar as 
mídias. Isto é propalado aos quatro ventos, pois os meios de comunicação de massa não 
deixam de lembrar. Mas Gonzagão não realizou este prodígio sozinho. Ao lado dele 
estava, entre outros, Humberto Teixeira. Este letrista do Iguatu é um dos responsáveis 
diretos, juntamente com o Rei do Baião, pela criação de um dos eixos transformadores 
da musica popular brasileira na primeira metade do século XX. Por isto, resolvemos 
dedicar atenção à obra do Doutor do Baião e examinar como ela constrói a figura do 
nordestino. Para tal, utilizamos a teoria Semiótica greimasiana com o objetivo de 
acompanhar como a imagem do nordestino é gerada em algumas canções de Humberto 
Teixeira. 

A IMPORTÂNCIA DO APARATO CONCEITUAL-METODOLÓGICO DA SEMIÓTICA 
DISCURSIVA PARA A ANÁLISE DE TEXTOS VERBOVISUAIS. 

 

TORRES, Lyssandra Maria Costa 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
A Semiótica discursiva, também conhecida como greimasiana ou francesa, apresenta 
como um dos seus postulados mais básicos a tomada do texto como um todo de 
significação. Inicialmente, a teoria buscava averiguar os efeitos da textualização 
através do exame do plano do conteúdo por meio do simulacro metodológico 
denominado percurso gerativo do sentido, que mostra como a significação se constrói no 
interior do texto, seja ele verbal, não verbal ou sincrético. Nos últimos estudos, o 
tratamento dado ao termo sincretismo encontra-se no âmbito dos textos que apresentam 
linguagens em articulação (verbais, não verbais, gestuais etc). Este novo modo de 
perceber o fenômeno configura um dos focos de mais um desdobramento da semiótica 
greimasiana: a semiótica visual.  Com o “caminhar” da teoria, passou-se a considerar, 
de fato, a importância da análise do plano da expressão. Assim, alguns teóricos 
sugeriram modelos de análise deste plano, de modo a concatenar o postulado geral de 
que o texto deve ser tomado em sua totalidade, isto é, tomado como um signo, na 
relação entre expressão e conteúdo. Jean- Marie Floch foi pioneiro na tentativa de 
desenvolvimento de uma metodologia própria de abordagem de textos sincréticos. 
Sugere que o estudo do texto plástico apresente a avaliação das categorias da 
expressão plástica: cromáticas, eidéticas e topológicas. Destarte, mostraremos a 
importância de uma análise que leve em conta tanto as categorias do plano do 
conteúdo, quanto as do plano da expressão, com o fito de certificar a riqueza do 
aparato conceitual- metodológico da semiótica discursiva para a análise de textos 
verbovisuais. 
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A REFERENCIAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA COMPREENSÃO LEITORA 
 

DOMINGOS, Terezinha Veríssimo da Silva 
ALMEIDA JÚNIOR, Antenor Teixeira de (orientador) 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 
 

Em virtude de inúmeras reflexões acerca da leitura e a necessidade de formar leitores 
proficientes, capazes de desenvolver operações mentais para compreender aquilo que 
se ler é que tomamos como foco de análise o estudo da Referenciação enquanto objeto 
do discurso. Esta nos traz uma série de referentes de natureza dêitica, anafórica e 
catafórica, os quais são relevantes neste ato de apropriação do sentido daquilo que se 
expressa, que também coaduna fenômenos intertextuais/discursivos numa relação 
significativa de entendimento. Objetivamos verificar como os alunos do curso de Letras 
administram cognitivamente o uso dos referentes existentes num texto resultando na 
compreensão do material lido. Escolhemos para realizar nossa investigação a pesquisa 
de campo denominada estudo de caso, uma vez que facilitará nossa análise qualitativa 
por amostragem, integrada por cinco alunos do curso de Letras. Aplicaremos um texto 
proposto por Cavalcante (2011, p. 187), o qual sugere uma reflex ão com foco nas 
relações de trabalho. Buscaremos, então, perceber o grau de envolvimento do aluno 
com o texto, como ele o percebe e quais elementos cognitivos ele utiliza para 
compreender. Utilizamos como suporte teórico KOCH (2004) e ( CAVALCANTE, (2011). 
Pretendemos após a análise dos dados verificar como a referência contribui para 
construção do fio semântico do texto e facilita a compreensão do que foi lido.  

 
A RELIGIOSIDADE NA POESIA DE AUTA DE SOUZA 

 
SOUZA, Bárbara Jacinta Bezerra de 

BARROS, Ramon Pablo 
Universidade Potiguar- UNP 

 
Auta de Souza, escritora norte-rio-grandense, nasceu em Macaíba, a 12 de setembro 
de 1876. Filha de Eloy Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina de Souza teve a 
infância marcada pela perda dos pais. A mãe faleceu quando tinha apenas três anos; o 
pai, quando tinha seis anos. O irmão mais novo, Irineu Rodrigues de Souza, devido a um 
acidente com um candeeiro de querosene, morreu queimado quando Auta tinha 11 anos. 
Após a perda dos pais, os avós maternos passaram a criar os netos, que foram morar 
em ARRAIAL DO CABO (PE). AOS 12 ANOs, foi matriculada no Colégio de São 
Vicente de Paula, mas, aos 14, contraiu tuberculose deixando o colégio. A avó veio com 
os netos para o Rio Grande do Norte, em busca de melhor clima para a neta, passando 
grandes temporadas no sertão. Irmã de Henrique Castriciano de Souza dispôs de uma 
biblioteca com títulos em português e em francês e leu com avidez. Autodidata, escreveu 
os primeiros poemas, em 1893 e no ano seguinte, iniciou sua colaboração na revista 
Oásis. A República, jornal dirigido por Henrique Castriciano, também publicou poemas 
de Auta. O único livro publicado foi Horto, em 1900, um ano antes da sua morte. A sua 
poesia é essencialmente romântica, apresentando, também, traços simbolistas e uma das 
características mais relevantes na obra de Auta é a religiosidade, a experiência da 
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comunhão da poetisa com Deus através de um dialogo com o divino que se realiza na 
inspiração poética. O objetivo deste trabalho é analisar o poema "No Horto", 
identificando característica s que tornam esse poema uma comunicação entre o humano 
e o divino e analogias que a poetisa faz das passagens bíblicas. O suporte teórico 
deste trabalho são os conceitos sobre religião de Octavio Paz do livro o Arco e a Lira 
(1982). 

 
A REPRESENTAÇÃO FEMININA NA DÉCADA DE 30 E 40 
 

KANTORSKI, Evelin Leite 
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF) 

 

Problematizar a questão da mulher, mediante a configuração literária da personagem 
feminina, no contexto histórico do século XIX, período de transição marcado pela 
consolidação da democracia, em grande parte da Europa, e pela afirmação de uma 
cosmovisão burguesa da realidade é tecer considerações a respeito do aumento 
substantivo, nos últimos anos, do número de trabalhos acadêmicos sobre os "estudos de 
gênero", seja nos domínios da História, Sociologia e Antropologia e, porque não, da 
Literatura. Essa tendência é, em grande parte, tributária da ampliação dos objetos de 
pesquisa de inúmeros pesquisadores, advinda, principalmente, das metamorfoses da 
História a partir da década de 30. Desta maneira, este artigo tem como objetivo a 
análise das protagonistas, bem como de outras mulheres e suas experiências e conflitos 
em romances urbanos de Erico Verissimo: Clarissa, Caminhos cruzados, Música ao longe, 
Um lugar ao sol, Olhai os lírios do campo e Saga - as quais expressavam o mundo 
representado por seus saberes, tensões e dramas humanos à margem dos padrões 
sociais vigentes na época contextualizada - 1930 a 1940. Verificou-se que a trajetória 
de vida dessas mulheres ganhou destaque por acompanharem as mudanças ocorridas 
naquele período, em especial nos grandes centros urbanos e, mais do que isso, 
apontaram para uma condição feminina diferenciada da existente até então, 
antecipando as mudanças da sociedade ocorridas anos mais tarde em relação ao sexo 
feminino. Erico Verissimo sinalizava, portanto, na ficção essa nova mul her, emancipada, 
corajosa, preocupada, justa e protagonista de sua própria história. É um relato de um 
longo trabalho que foi desenvolvido numa Tese de doutorado, na área de Teoria da 
Literatura pela Univerisidade Federal de Santa Catarina. 

Palavras-chave: Literatura. Mulher. Década De 30. 

 
A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NA OBRA ADMIRÁVEL MUNDO NOVO 

 
SOBREIRA, Rakel Ribeiro 

Universidade Federal do Ceará 
 

O presente artigo desenvolve os conceitos de violência simbólica e relações de 
dominação, na sociedade relatada na obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. 
Foi feita uma análise das relações sociais estabelecidas entre os indivíduos da 
sociedade estudada, a partir dos conceitos desenvolvidos pelo sociólogo Pierre Bourdieu 
em consenso com observações sobre a obra analisada no livro Regresso ao Admirável 
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Mundo Novo, também escrito por Aldous Huxley, enfatizando de que forma a violência 
simbólica se manifesta e quais  relações de dominação mais se evidenciam no decorrer 
da obra. Apesar de se tratar de uma obra literária e, portanto ficcional, apresenta 
verossimilhança com algumas problemáticas inseridas na nossa sociedade, facilitando 
assim a análise e compreensão dos fatos apresentados. É importante ressaltar que as 
comparações entre a obra e a realidade não são objetivos do artigo, e sim uma forma 
de melhor compreender os  desdobramentos que ocorrem na evolução da narrativa. 
Elaborado por uma pesquisa bibliográfica descritiva e analítica, observa que as 
relações sociais que se desenvolvem durante a narrativa constituem-se basicamente de 
uma entidade dominadora se sobrepondo a uma dominada, e que o capital simbólico 
de uma entidade ou indivíduo é a principal arma de dominação sobre o outro. O 
sistema controlador e autoritário transformou os indivíduos em meras peças de um jogo 
que, sem poder de escolha, são direcionados à situações e circunstâncias que os 
impedem de agirem como seres racionais que são, ou que ao menos deveriam ser. A 
obediência cega e sem limites, quando ameaçada, torna-se o pior inimigo do homem 
dominado, que sem saída, tornará a agir sobre as imposições condicionadas e pré-
destinadas a ele; e sem ao menos dar-se conta disso. 

 
ANÁLISE DO DISCURSO ERÓTICO: UMA ABORDAGEM LINGUÍSTICA E LITERÁRIA 

 
PAIVA, Juliana Ferreira Lima 

RODRIGUES, Maria Coeli Saraiva (Orientadora) 
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 

 
O erotismo é um modo de representação da sexualidade. A palavra deriva de Eros, 
deus grego do amor e da paixão carnal, surge no século XIX. Diante deste cenário, este 
trabalho tem como objetivo analisar o erotismo na visão da literatura e da linguística na 
obra As Pelejas de Ojuara (1986), do escritor Nei Leandro de Castro, obra adaptada 
para o cinema com o filme O homem que desafiou o diabo e premiada pela União 
Brasileira de Escritores. Na perspectiva literária, temos como suporte teórico Bataille 
(1987) que traça o erotismo com uma relação forte com a morte, utilizando-se de duas 
ideias opostas: a continuidade e descontinuidade do ser. No âmbito da linguística temos 
Maingueneau (2010) que analisa o discurso erótico, contrapondo a distinção do 
erotismo e da pornografia atravessando suas oposições, ao mesmo tempo que as duas 
fazem dupla. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. Traçando uma 
relação com as duas perspectivas vemos que o erotismo na literatura e na  linguística 
são distintas. Na literatura para Bataille (1987) o erotismo é uma experiência de 
extrema intensidade, comparada a santidade, a morte. O erotismo é a emoção mais 
intensa do homem, na medida em que a existência do homem se apresenta em forma de 
linguagem. Para a linguística na visão de Maingueneau (2010) o erotismo se opõe ao 
pornográfico, pois quanto mais pornô, menos erótico ele é, pois existe a tensão, a 
contemplação da cena, ele é extremo, intenso. O texto erótico é sempre estético, ela 
transforma a sugestão sexual em contemplação pura.  
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APLICABILIDADE DOS FATORES DE TEXTUALIDADE 
 

BARRETO, Karlianne Ponte Arruda 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os fatores de textualidade segundo a 
definição de Beaugrande & Dressler (1981). Para eles o texto é uma ocorrência 
comunicativa e a sua funcionalidade diz respeito as interações humanas. A partir desse 
trabalho poderemos explicar de forma esclarecedora os conceitos de coesão, coerência, 
intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade, 
visando a apreensão desses conceitos para uma melhor interpretabilidade do texto. A 
coesão diz respeito ao bom uso dos conectores, pontuação, operadores argumentativos, 
uso adequado do léxico, etc. Já a coerência textual refere-se a clareza que o produtor 
do texto transparece ao seu receptor. A intencionalidade dependerá do que o produtor 
irá transmitir através do texto para o seu leitor. A aceitabilidade depende diretamente 
do receptor e como este irá interpretar as intenções do seu produtor. A informatividade 
está relacionada as informações que estão contidas no texto podendo ter um grau alto, 
médio ou pequeno de informações, mas esse fator dependerá do conhecimento 
adquirido pelo receptor ao longo de sua vida. A situacionalidade leva em consideração 
o contexto de produção desse texto, ou seja, o contexto social, cultural, etc. A 
intertextualidade refere-se às paráfrases, as resenhas críticas, resumos, entre outros. 
Após deixar claros esses conceitos poderemos aplicá-los de forma concreta analisando 
alguns textos. Esses fatores de textualiadade não precisam ser conhecidos somente por 
alunos do curso de Letras, mas podem ser também trabalhados nas escolas e nas 
oficinas de redações com o intuito de fazer com que nossos alunos ampliem seus 
horizontes textuais de produção e interpretabilidade de textos. 

 
 
INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS DE CONHECIMENTOS NO NÍVEL DE COMPREENSÃO 
LEITORA DOS ALUNOS DE PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO.  
 

HOLANDA, Francisco José  
GUILHERME, Maria Adelaide  

FERREIRA, Bruna de Sousa  
Universidade Federal do Ceará 

 

Este projeto teve como objetivo examinar a influência dos sistemas de conhecimentos no 
progresso da compreensão leitora através do desenvolvimento das habilidades 
adquiridas no processo de formação escolar, estabelecendo postulados e teorias sobre 
a leitura vista pelo prisma da Psicolinguística. Assim, tem por finalidade descrever os 
vários aspectos que constituem a leitura, revelando a complexidade do ato de 
compreender e a multiplicidade de processos de entendimento que constituem a 
atividade em que o leitor se propõe para construir o sentido de um texto. Segundo 
Heinemann & Viehweger (1991), para o processo textual, concorrem quatro grandes 
sistemas de conhecimentos: o linguístico, o enciclopédico, o interacional e o textual. Para 
cumprir o objetivo do projeto foi aplicado o teste Clozer em uma sala de primeiro ano 
do ensino médio de uma escola pública de Fortaleza, Ceará. Os resultados mostraram 
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que apesar de todos os sistemas de conhecimento linguístico e enciclopédico por parte 
dos alunos de primeiro ano do ensino médio, influenciam no nível elevado de 
compreensão leitora. Portanto, o domínio das habilidades de leitura é extremamente 
importante em uma sociedade letrada na cultura de escrita. Porém, ler bem implica mais 
que decodificar um texto. O processo de compreensão em leitura constitui-se um 
verdadeiro jogo de hipóteses, negociações, confirmações, negações, entre o produtor, o 
texto e o leitor, na construção do sentido do texto. Assim, o aluno precisa está em 
constante contato com a leitura para que adquira paulatinamente conhecimentos que o 
preparará para ler e compreender bem um texto. 

 
INTERNETÊS: COMO LIDAR COM ESSE DIALETO NA ESCOLA 

 
BARROSO, Daiany da Silva 

COSTA, Rosemeire Araujo da 
ALMEIDA JUNIOR, Antenor Teixeira de (orientador) 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - FGF 
 
O objetivo deste trabalho é investigar o uso do internetês na escola: linguagem que é 
utilizada no meio virtual em que as palavras são abreviadas ao ponto de se 
transformarem em uma única expressão. Busca-se com essa pesquisa verificar como a 
utilização deste dialeto pode contribuir para a aprendizagem da escrita do português 
padrão. Será que este tipo de linguagem atrapalha o ensino, ou fará sumir a língua 
ensinada nos livros de gramática? Como suporte  teórico baseia-se em, Crystal (2004), 
Paiva (2005) e Xavier (2009). Segundo os autores não devemos ignorar o uso do 
internetês, pois é um fenômeno linguístico diferente e não uma ameaça à existência da 
língua portuguesa. É necessário acreditar que é possível tomá-lo como objeto de 
aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa e até de Literatura Brasileira, os 
professores poderão inventar atividades com o internetês, e através dele estimular a 
escrita, a interpretação e a comunicação, mas precisa compreender a realidade e 
características de cada uma de suas turmas de alunos. A metodologia exploratória 
verificará através de produções textuais de alunos do sexto ano realizada na sala de 
informática a ocorrência desse dialeto na elaboração do texto. O que acontece é que a 
maioria dos adolescentes entre 10 e 14 anos acabam utilizando automaticamente essas 
expressões em redações: “e que tenha mais jogos não estou triste pq perdi mais...”, “Hj 
vejo que vc é...”, “Axo muito bom esses esportes pq é um lazer que...”), já os adultos têm 
mais consciência da adequação linguística, como por exemplo, os jovens que vão prestar 
vestibular, estão mais ligados à gramática, estudam o ano inteiro e sabe o quanto 
devem ser rigorosos para evitar erros. O internetês é uma adequação linguística que 
surgiu entre adolescente que passam horas na frente do computador no Orkut, 
Facebook, Twitter, em chats ou qualquer outra rede social. Pretende-se com essa 
pesquisa entender esse uso lingüísticos e investigar como esse fenômeno pode contribuir 
para a melhoria nas produções textuais dos alunos.      
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MARCAS DA ESCRAVIDÃO: A TORTURA EM NEGRINHA 

 

SOARES, Larissa Pereira  
NASCIMENTO, Vanessa Christina do  

Universidade Potiguar 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar a representação do negro no conto Negrinha, 
de Monteiro Lobato, com ênfase nas condições de torturas - tanto as físicas quanto as 
psicológicas - impostas por uma sociedade movida pelo preconceito racial. Para tanto, 
nossa investigação ocorre a partir de um banco de dados constituído por fragmentos do 
texto Negrinha (após a leitura na integra) que são pertinentes à temática da tortura 
contra o negro, denunciando uma sociedade ainda preconceituosa. Além disso, 
procuramos a funda mentação teórica que nos auxiliasse na compreensão acerca da 
real interação do negro com a sociedade branca preconceituosa. Para tanto usaremos 
os estudos de Gilberto Freyre no livro Casa Grande & Senzala (1933), Caio Prado 
Júnior com o livro Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e Sérgio Buarque de 
Holanda com o livro Raízes do Brasil (1995). O conto relata a história de uma órfã de 
sete anos, mulata, filha de uma escrava, que nascera na senzala e passou seus primeiros 
anos pelos cantos escuros da cozinha, escondida, pois Dona Inácia, a patroa, não 
gostava de crianças. Ela era uma senhora que adorava maltratar seus empregados, 
escolhendo Negrinha para ser alvo de suas agressões. Em um momento de piedade, 
Dona Inácia deixa Negrinha ir brincar com suas sobrinhas. Negrinha fica maravilhada 
com a beleza de uma boneca, mas se entristece depois que as meninas vão embora e 
leva junto o brinquedo. A menina acaba morrendo de tristeza por não ter mais 
felicidade alguma. Com esse tr abalho, entendemos que é possível alcançar não 
somente como as torturas ocorriam, mas como a literatura é um espaço em que é 
possível buscar conhecimentos e a partir disso trazer o debate e as reflexões sobre 
questões ainda existentes no mundo contemporâneo. Acreditamos, que estamos, através 
desta pesquisa, contribuindo para o conjunto de estudos da literatura. 

 
O LIVRO DIDÁTICO: A ORALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
NASCIMENTO, Vanessa Christina do 

Universidade Potiguar 
 

O intuito deste trabalho é observar como o livro didático Português - Linguagens, de 
Cereja e Magalhães, aborda a oralidade, haja vista que essa modalidade deve ser 
desenvolvida de maneira que os alunos a utilizem adequadamente. O livro estudado 
será o do 9° ano do Ensino Fundamental. Para desenvolver esta análise, levaremos em 
consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN), 
documento que aponta alguns direcionamentos sobre o ensino e a aprendizagem da 
língua, inclusive a oralidade. Es se documento aborda o ensino de língua como maneira 
a formar o estudante para a participação criticamente na sociedade. A proposta 
apresentada pelos parâmetros com relação ao ensino e à aprendizagem de linguagem 
está pautada em dois eixos: reflexão e uso. A partir desses, o documento preconiza 
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como deve ser o trabalho a ser desenvolvido no âmbito escolar. É perceptível a 
desvalorização da oralidade nos livros didáticos, dada a quantidade de atividades que 
buscam desenvolver essa modalidade. Sendo assim, o trabalho do professor acaba 
sendo influenciado e, assim, prejudicado. Ou seja, isso causa uma ineficiência na 
aprendizagem dessa modalidade, e se os discentes não forem direcionados em relação 
à oralidade, poderão se tornar adultos com dificuldades no uso da linguagem. Como 
fundamentação teórica, usaremos também os estudos de Bakhtin (2003), que tratam dos 
gêneros do discurso; e Marcuschi (2001) e Antunes (2003), os quais falam sobre a 
oralidade e o uso dessa modalidade na sala de aula. Esta pesquisa se configura como 
bibliográfica e, como conclusão, podemos observar que o livro apresenta poucas 
atividades voltadas para o trabalho da oralidade em sala de aula, pois a maioria 
delas é direcionada apenas ao trabalho com a escrita. Essa pode ser uma das causas 
de o ensino da oralidade nas escolas não ser satisfatório para que o aluno domine tal 
modalidade.  

 
O MAL NA NOITE NA TAVERNA 
 

SOUSA, Rayane Karoline Silva Alves de  
MATOS, Talles Campelo da Silva  

MATOS JUNIOR, Gustavo de  
Universidade Potiguar 

 
O mal na Noite na Taverna Álvares de Azevedo nasceu em 1831 na cidade de São 
Paulo e morreu no Rio de Janeiro em 1852. Escritor da 2ª geração romântica, é autor 
de Noite na Taverna, obra que reúne sete contos, publicada três anos após a sua morte. 
A revolta contra os valores vigentes faz com que a produção literária dessa época crie 
uma onda de pessimismo doentio diante do mundo, que se manifesta no apego aos 
ambientes sombrios, no vício, e na autodestruição através do álcool, do tabaco, do ópio, 
e de outras drogas. Acentuam dessa forma traços como o subjetivismo e o 
sentimentalismo, sondando as regiões desoladas da mente humana. Nesse ambiente 
obscuro, influenciado pelo mal-do-século, é que viveu um dos maiores representantes do 
Romantismo no Brasil. O objetivo deste trabalho é analisar a subversão comportamental 
dos cinco personagens principais: Solfieri, Bertram, Gennaro, Claudius Hermann e 
Johann, que se entregam aos prazeres desmoderados do fumo, do vinho e da luxúria, 
após suas trágicas experiên cias amorosas, que se tornaram amores pervertidos. Todos 
cometeram crimes hediondos, como incesto, necrofilia e canibalismo, que eles contam 
sentados à mesa da taverna, enquanto se embriagam. O suporte teórico para este 
trabalho parte da "Pequena Epistemologia do Mal" (MAFFESOLI, 2004), que aponta 
para o mal como um estilo de arte e de vida presente na história da humanidade. 
Assim, nesse cenário conturbado, os personagens de Álvares de Azevedo espelham o 
mal, evidenciando nas suas atitudes características de satanismo e subversão. 
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O NARRADOR NOS CONTOS CLARICEANOS: O PAPEL DO NARRADOR EM 
DEVAVEIO E EMBRIAGUEZ DUMA RAPATIDA 
 

CARNEIRO, Sarah Maria Borges 
Universidade Federal do Ceará 

 
A obra de Clarice Lispector é um campo fértil para análise do papel do narrador por 
apresentar, de forma geral, uma ruptura com os paradigmas narrativos vigentes no 
século XX. Clarice procura refletir sobre os problemas de sua época, tendo como 
temática recorrente o papel da mulher na sociedade, bem como o isolamento do sujeito 
e a questão da incomunicabilidade. A obra clariceana retrata o indivíduo moderno, que, 
apesar de encontrar-se em desarmonia com o mundo busca reencontrar seu equilíbrio 
através da interioridade, o que motiva a constante utilização que a autora faz do 
monólogo interior e do fluxo de consciência. Seus personagens questionadores buscam 
sua essência em uma narrativa na qual a realidade se impõe de forma indefinível e 
fragmentária. Devaneio e embriaguez duma rapatida, objeto de estudo do presente 
artigo, faz parte de Laços de família (1961), primeiro livro de contos publicado pela 
autora. O presente trabalho objetiva realizar uma leitura do conto Devaneio e 
embriaguez duma rapariga, e Clarice Lispector, enfocando principalmente a figura do 
narrador, tentando verificar como este se apresenta e como organiza o conto. Os 
pressupostos teóricos vêm das concepções de Walter Benjamin desenvolvidas na obra 
Magia e técnica, arte e política (1994), particularmente no capítulo denominado O 
narrador. O texto O que é um autor (1992), de Michel Foucault embasa a discussão 
acerca da posição do autor na pós-modernidade. A multiplicidade de vozes, elemento 
constantemente presente na obra clariceana, é, também, discutida em uma análise 
comparativa das visões apresentadas no texto de Foucault e de Rolland Barthes, 
intitulado A morte do autor (2004). 

 
OS ASPECTOS FONOLÓGICOS E MORFOSSINTÁTICOS DAS LÍNGUAS DE SINAIS E 
OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO COM A PESSOA SURDA 
 

PAZ, José Flávio da 
GUTIÉRREZ,  Néstor Raúl González  

Wisconsin International University / Faculdade FATERN Estácio de Excelência Educacional 
do RN 

 

Esta proposta de Comunicação Oral, cujo tema será OS ASPECTOS FONOLÓGICOS E 
MORFOSSINTÁTICOS DAS LÍNGUAS DE SINAIS E OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 
COM A PESSOA SURDA se baseará nos conceitos e métodos da descrição gramatical 
segundo as abordagens da Linguística Moderna, considerando seus processos 
fonológicos básicos aplicados a concepção das línguas de sinais e seus parâmetros 
mínimos na construção das palavras e sua composição e que conduzirá a compreensão 
dos Morfemas/Queremas na Língua de Sinais: conceito, tipologia e análise morfológica. 
A partir do entendimento da partícula mínima (fonologia/fonética e dos 
morfemas/queremas da língua de sinais) estudaremos tais saberes sob a óptica dos 
princípios da Linguística Aplicada e sua relação com o ensino e aprendizagem de 
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línguas de sinais às pessoas surdas e ouvistes, bem como, os aspectos cognitivos e da 
aprendizagem. Nesse sentido, verificar-se-á, portanto, a aplicação do conhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais em seus aspectos constitutivos como uma língua estruturada 
por substantivos, verbos, classificadores e outros elementos gramaticais, além da prática 
de conversação entre surdos-ouvintes e surdos-surdos através do aprofundamento do 
vocabulário em língua de sinais brasileira, uma vez que nem todos surdos são 
alfabetizados e/ou letrados em língua de sinais. Esta Comunicação Oral se 
fundamentará, essencialmente, nos princípios de básicas da estrutura linguística: coesão 
e coerência textual, segundo QUADROS (2008); SASSAKI (2008); SKLIAR (1998); 
VIGOTSKI (1995); KARNOPP (1994) e STOKOE (1976) e almeja, desse modo, a 
efetivação das políticas educacionais que considera as diferenças e as situações de não 
comunicação vivenciadas pelo sujeito surdo na sociedade contemporânea na perspectiva 
da inclusão socioeducacional, a partir do reconhecimento da LIBRAS – Língua Brasileira 
de Sinais como meio de comunicação entre os membros da Comunidade Surda e da 
Comunidade Ouvinte para com a Surda, conforme proposto na Declaração de 
Salamanca. 

 
PADRÕES DE BELEZA FEMININA 

 
MACHADO, Thalita Soares 

TAVARES, Liliane Taise 
Universidade Potiguar 

 
Ao longo dos séculos, o padrão de beleza feminina está em constante alteração, 
espelhando a estética vigente de determinada época. Além disso, há uma ordem do 
discurso que controla, organiza, seleciona, constrói verdades acerca de padrões sociais 
a serem seguidos (FOUCAULT, 1996a) em relação à beleza e ao corpo em toda a 
sociedade. Percebe-se que na literatura isso não é diferente, pois a beleza feminina 
encontrada em diversos textos renascentistas apontava para um padrão estético em que 
as mulheres mais encorpadas eram referenciais de riqueza e, a ssim, eram consideradas 
modelos femininos. Enquanto que muitos textos literários da atualidade mostram que o 
modelo estético feminino varia conforme uma prática discursiva que, dentro de um 
sistema cultural, se caracteriza por métodos de exclusão (FOUCAULT, 1996b), em que 
as mulheres almejam ser menos encorpadas no intuito de serem consideradas belas na 
sociedade. Este trabalho tem como objetivo mostrar a representação da beleza 
feminina em duas épocas distintas - início do século XX e XXI, no conto "O lírico 
Lamartine" (1928), publicado em Laranja da China, do paulista escritor, político e 
jornalista António Alcântara Machado, e na crônica "Um anjo no céu" (2010), da obra 
Cala a boca e me beija, do mineiro escritor Alcione Araújo. Esta discussão está 
fundamentada nas teorizações de Michel Foucault (1996a; 1996b), e nos conceitos de 
crítica feminista de Lucia Zolin (2004). Nesse contexto, nota-se que as mulheres foram 
mais e mais sendo influenciadas pelas esferas midiáticas  em que, especificamente nas 
décadas de 80 até atualmente, começaram a valorizar mais o corpo magro: as 
manequins viraram musas de inspiração quanto ao modelo de "beleza ideal". Portanto, 
cabe salientar que a literatura retrata questões sociais que se constituem em um campo 
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de reflexões, pois evidencia múltiplos sentidos que se conformam a padrões sociais e 
modelos de uma época. 

 
RECONHECENDO GÊNEROS TEXTUAIS EM ESPANHOL 

 
ARAÚJO, Déborah Magalhães 
Universidade Federal do Ceará 

 
Há décadas, desde que os olhares dos educadores se voltaram para o letramento, tem-
se tomado o texto como ponto de partida no ensino de línguas, mesmo para iniciantes. 
Não há dúvidas de que essa decisão advém da concepção de linguagem como prática 
social e histórica construída na interação entre os sujeitos. Isso nos leva, a querer, nesta 
pesquisa, verificar que estratégias utilizam alunos principiantes em estudo da língua 
estrangeira para identificarem diferentes gêneros textuais. Propomo-nos a analisar, 
especificamente, estratégias utilizadas por alunos de espanhol. Além de pretendermos 
verificar as estratégias utilizadas por alunos de língua espanhola para a identificação 
de gêneros textuais, objetivamos correlacionar as estratégias por eles utilizadas para 
identificar cada gênero com o suporte no qual são veiculados, se convencional ou 
incidental. Verificaremos, ainda, dentre alguns gêneros textuais que circulam na 
sociedade, quais são os mais reconhecidos pelos alunos que estão em fase de 
aprendizagem da língua espanhola. Dessa forma, compararemos as estratégias 
utilizadas para a identificação dos gêneros textuais entre alunos iniciantes e não-
iniciantes. Para levantarmos os conhecimentos dos aprendizes acerca dos gêneros 
textuais, nos utilizaremos de jogos confeccionados e validados por nós, sob o 
acompanhamento da pesquisadora e da professora da língua alvo da pesquisa. Os 
jogos eram constituídos de cartelas cujos pares deveriam ser feitos associando-se o 
nome do gênero ao fragmento prototípico dele. Dent re os gêneros, selecionamos: conto 
infantil, propaganda, bilhete, oração, horóscopo, notícia. Cada jogo tem o objetivo de 
testar os conhecimentos sobre gêneros textuais, e, ao final, pretendemos fazer 
inferências sobre o grau de letramento dos estudantes da língua estrangeira envolvidos 
na pesquisa. 

 
"TRAVO E PAIXÃO": DIÁLOGOS POÉTICOS DE DIVA CUNHA 
 

MORAIS, Luanna Ferreira de 
SILVA, Arly da Costa 

Universidade Potiguar – UnP 
 

Diva Maria Cunha Pereira de Macêdo nasceu em 10 de dezembro de 1947, em Natal. 
Estudou no Colégio Imaculada Conceição e formou-se em Letras, pela UFRN e lecionou 
Literatura Portuguesa até aposentar-se na mesma instituição. É mestre em Literatura 
Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e foi membro do 
Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte durante 12 anos. A poetisa 
recentemente tornou-se imortal no âmbito da Literatura Potiguar, ocupando a cadeira 
de n° 30 na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, que tem como patrono 
Monsenhor Augusto Franklin. Diva Cunha tem tratado em suas poesias de temas variados 
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que vão desde o erotismo a questões feministas, mas também dialoga com outros poetas 
que a influenciam no seu processo de criação. O presente trabalho, fruto de uma 
pesquisa bibliográfica, analisa poesias do livro Resina (2010) e Canto de página 
(1986), dentre essas estão "Sou todos", "A angústia da influência", "Aprendizagem 
libidinosa" e "Cabralinas I", nas quais a poetisa revela as influências recebidas, mas, ao 
mesmo tempo, firma o distanciamento de seus precursores. O suporte teórico escolhido é 
a angústia da influência de Harold Bloom (2002), o qual afirma que a poesia é o 
encantamento do incesto, disciplinado pela resistência a esse mesmo encantamento, pois 
todo poeta está sujeito a outro poeta, ou seja, sempre haverá influência de outros. A 
análise dos poemas permite comprovar a influência de outros poetas, havendo, no 
entanto , um afastamento, uma dicção própria, pois, como Bloom afirma, todo o poeta 
comete parricídio traindo os seus precursores. 

 
UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURAS UTILIZADAS EM SALA DE AULA 
COM SURDOS NO INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDO - FORTALEZA-
CE 

 
PEREIRA, Emanuela Holanda 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 
 

Este trabalho apresenta uma análise das estratégias de ensino da literatura, utilizadas 
pelos professores na educação de surdos. A pesquisa surgiu da necessidade de dirigir o 
olhar ao cenário que compõe o contexto escolar da educação de surdos em 
Fortaleza(CE) e verificar como ocorre o ensino de literatura para estes alunos em 
escolas destinadas a esse público. Como embasamento teórico, utiliza-se os trabalhos de 
Fragoso (2000), Silva (2001) e Oliveira Martins (2005), que refletem sobre a formação 
de leitores surdos numa visão inclusiva. Busca-se comparar as estratégias de ensino de 
Literatura utilizadas com alunos surdos em relação aos PCN de Língua portuguesa e 
refletir sobre a validade dessa sistemática, já que o discente experimenta duas 
realidades: o uso de LIBRAS (como primeira língua) e a Língua Portuguesa como suporte 
literário. Como recursos metodológicos, trabalha-se com a observação direta e intensiva, 
seguindo etapas de observações em salas de aula; de entrevista realizada com 
professores ouvintes e instrutor surdo; e de registro através de video de algumas 
atividades desenvolvidas pelos alunos surdos com as professoras ouvintes e o instrutor 
surdo. Pretende-se com esta pesquisa analisar e tecer algumas reflexões sobre as 
estratégias de leitura utilizadas no ensino de Literatura para alunos surdos tendo como 
base o português como segunda língua e investigar sobre estas questões em um Instituto 
de Educação para surdos. O resultado dessa análise buscará verificar até que ponto o 
ensino de Literatura baseado na Língua Portuguesa é eficiente e identificar as 
estratégias de leitura usadas pelo professor e o intérprete, já que durante o processo 
de ensino-aprendizagem convivem os surdos com a LIBRAS e com a Língua Portuguesa 
que lhe serve de suporte ao ensino da Literatura. Palavras-chave: erotismo, literatura, 
linguística.  
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S I L L E  ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE ARTIGOS 
PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS 

 
 

OS ANAIS DO SILLE-2012 publicarão artigos referentes às apresentações orais 
realizadas durante o evento realizado em 23 e 24 de abril  na FGF - Fortaleza. A 
comissão organizadora dos anais sugere normas baseadas na Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).  

1. Número e tipo de submissões: 

Só será aceito um trabalho por autor. Os artigos deverão ser enviados por correio 
eletrônico para carlosnobre@fgf.edu.br até 30 de setembro de 2012. O documento 
deverá ser digitado em Microsoft Word ou outro programa compatível para que o 
arquivo tenha a extensão .doc ou .txt. 

2. Informações adicionais: 

a. o artigo deve ter de 05 a 15 páginas; 
b. o título deve ser centralizado, em caixa alta e negrito; 
c. duas linhas depois do título, deve aparecer o(s) nome(s) do(s) autor(s), com  
d. o sobrenome principal em caixa alta, justificação à esquerda, sem nenhum 

adentramento; 
e. imediatamente abaixo, deverá aparecer o nome da instituição onde o(s) 

autor(es) atua(m); 
f. três linhas abaixo, deverá vir a palavra “Resumo” em caixa normal e em 

negrito. A continuação, deve ser apresentado o resumo seguido de três palavras 
chaves; 

g. os subtítulos devem aparecer em caixa normal, em negrito e numerados em 
algarismos arábicos. Essa numeração não inclui a introdução, a conclusão e a 
bibliografia; 

h. texto e citações:  
• o corpo do texto deverá ter 3 cm nas margens à esquerda e direita, 3 

cm nas margens superior e inferior, tamanho do papel A4; 
• texto principal: fonte Times New Roman ou similar, corpo 12, 

espaçamento simples; 
• texto citado, com mais de três linhas; fonte Times New Roman ou similar, 

corpo 10; adentramento de 2 cm; 
• texto citado, com menos de três linhas, deverá vir entre aspas, no 

próprio corpo do texto; 
• texto das notas de rodapé: fonte Times New Roman ou similar, corpo 9; 
• usar adentramento de 1,25 cm para assinalar novos parágrafos; 

  

i. usar sempre palavras em itálico em vez de palavras sublinhadas; 
j. não usar hífens para dividir as sílabas das palavras 
k. para adentrar (tabular) o texto, usar a tecla de tabulação e não a tecla de 

espaçamento; 
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l. para centralizar qualquer texto ou parte, usar sempre o mecanismo de 
centralização automática. Não usar a tecla de espaçamento ou de tabulação para 
isso; 

m. tabelas, ilustrações e anexos devem aparecer no espaço a eles destinados pelo 
(s) autor (es). Em hipótese alguma tabelas, ilustrações e anexos poderão ultrapassar as 
dimensões do corpo e do texto. Para o caso de anexos que constituem, textos originais 
já publicados, incluir referência bibliográfica, bem como a permissão dos editores 
para publicação; 

n. as citações no corpo do artigo devem seguir o sistema de chamada alfabética; 
o. as notas de rodapé devem aparecer ao pé da página, numeradas de acordo 

com a ordem de aparecimento. A chamada da nota deve aparecer em sobrescrito; 
p. as referências bibliográficas devem ser redigidas segundo as normas da ABNT 

e listadas no final do artigo em ordem alfabética. Somente devem ser relacionados 
nas referências bibliográfica os documentos citados no corpo do artigo.  

q. os anexos devem ser colocados após as referências bibliográficas, precedidos 
da palavra “Anexo”, sem adentramento, em caixa normal, em negrito e duas linhas 
abaixo do fim do texto. 
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S I L L E  ANOTAÇÕES 

 


