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Caríssimos/as Leitores/as

É com muita alegria que a Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – 
ANPOLL publica a primeira edição do Precursoras 
das Letras. Nesta edição, 24 pesquisadoras 
brasileiras da linguística, da linguística aplicada e 
da literatura são homenageadas.  Agradecemos 
vivamente a todo/as os/as pesquisadoras que nos 
ajudaram a contar a história dessas guerreiras do 
conhecimento elaborando os verbetes. 

ANGELA KLEIMAN

Angela del Carmen Bustos Romero de Kleiman nasce em Santiago, no Chile, em 23 de 

fevereiro de 1945, filha da alfabetizadora Marta Teresa Romero e do mecânico de 

automóveis Joaquín Angel Custodio Bustos. Ainda jovem adolescente, no Liceo de 

Niñas em Santiago, Angela experimenta seu talento para o estudo e para o ensino, 

destacando-se no conhecimento da língua inglesa e fornecendo aulas particulares a 

alguns de seus colegas. Forma-se em Inglês, em 1967, no Instituto Pedagógico - extinto 

durante a ditadura militar - da Universidad de Chile e, em 1968, ingressa no curso de 

Mestrado em “Ensino de Inglês como Segunda Língua” (TESL) na University of Illinois, 

com bolsa financiada pela Fulbright/State Department.  Continua seus estudos de pós-

graduação em Linguística, nas áreas de sintaxe e semântica, na University of Illinois, 

onde defende a tese “A syntactic correlate of semantic and pragmatic relations: the 

subjunctive mood in Spanish”, em 1974. No ano de 1977, ingressa no Instituto de 
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Estudos da Linguagem (IEL), na Universidade de Campinas, onde coordena, em 1982, a 

implantação do Departamento de Linguística Aplicada e dos cursos de Mestrado e 

Doutorado. Nos anos de 1982 e 1983, dedica-se, em estágios de pós-doutoramento na 

University of Illinois e na University of Georgia, a estudos na área de leitura. 

Paralelamente às atividades de docência na graduação e na pós-graduação, Angela 

Kleiman contribui para a formação de grande número de pesquisadores brasileiros, 

orientando inúmeras dissertações e teses, dentre as quais constam os nomes de 

pesquisadoras de relevo nas áreas de Linguística e Linguística Aplicada, como Maria de 

Lourdes Meirelles Matêncio e Leda Verdiani Tfouni. Em sua atividade de pesquisa, 

transita, progressivamente, da análise linguística propriamente dita, com os estudos em 

sintaxe na década de setenta do século passado, para a área de leitura e escrita, nas 

décadas de oitenta e noventa, e para os Estudos de Letramento, área em que veio a 

ser, nos últimos vinte anos, uma das principais referências em território nacional.  

Escritora tenaz, publica e organiza volumes que adquirem destaque, primeiro na 

vertente de leitura, depois naquela do letramento, além de disseminar conceitos e ideias, 

sempre de forma situada e ilustrada, em diversos periódicos nacionais e internacionais. 

Tornam-se referências por que têm passado professores dos ensinos fundamental e 

médio, assim como estudiosos na área de leitura, os volumes “Leitura: Ensino e 

Pesquisa” (1989), “Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura” (1989) e “Oficina de 

Leitura” (1993), dentre os quais se destacam estes dois últimos, já em sua décima sexta 

edição. Publicado em 1995, o volume “Os significados do letramento” sinaliza o início de 

uma nova caminhada, uma vertente que amplia e ressignifica as vertentes anteriores, 

voltando-se, de forma mais marcada, aos aspectos sociais, políticos e antropológicos 

que dizem respeito à leitura e à escrita tais quais praticadas nos mais diversos âmbitos, 

e também na esfera escolar.  Voltada sempre a colaborar para se pensarem novos 

rumos para a educação brasileira nas áreas de alfabetização e letramento, assim como 

de ensino de línguas, Angela Kleiman coordena vários projetos de pesquisa que 

implicam a visita a instituições escolares e o diálogo próximo com professores de 

educação básica. Destacam-se, entre eles, os Projetos Temáticos (FAPESP) “Interação 

e Aprendizagem de Línguas. Subsídios para a auto-formação do professor” (1991-1996) 

e “Formação do Professor: Processos de Retextualização e Práticas de Letramento” 

(2003-2007), em que colaboram pesquisadores de diversas universidades e estados 

brasileiros. No âmbito do IEL, coordena a organização do Centro de Formação de 

Professores (CEFIEL), criado no ano de 2004 e voltado à formação continuada de 
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professores, presencial e a distância. Pelo CEFIEL, com apoio MEC, publica o volume 

que também se tornou referência da área dos Estudos de Letramento: “Preciso ensinar o 

letramento? Não basta ensinar a ler e escrever?” (2005). Angela aposenta-se no ano de 

2009 no IEL, onde continua, de toda forma, a atuar como professora sênior. 

Paralelamente às atividades de pesquisadora, orientadora de trabalhos científicos e 

escritora, hoje se dedica às artes plásticas e participa de exposições em galerias na 

cidade de Campinas/SP.

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4416353554838830

Texto elaborado por Maria Sílvia Cintra Martins – Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar – Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/924199264516035
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CARME SCHONS (em memória)

Carme Regina Schons, filha de Therezio Luiz  Rosso e Santa Anna Rosso, nasceu em 

16/07/59, na pequena cidade de Catuípe, no interior do estado do Rio Grande do Sul.  

Como muitas crianças de sua  época que residiam em áreas rurais no sul do 

país, deixou o lar de seus pais em busca de melhores oportunidades de estudos aos 12 

anos. Determinada, finalizou o Ensino Médio na cidade de Cruz Alta, onde viveu como 

interna numa instituição de ensino. Em troca das lições que recebia, auxiliava na 

limpeza, cozinha, cuidado de animais e outros serviços gerais. Já na cidade de Passo 

Fundo, formou-se na faculdade de Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF) no 

mesmo ano em que teve sua primeira filha, em 1984. Apenas alguns meses após, 

enquanto sua carreira como professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação já 

havia iniciado em escolas da cidade, começou a Especialização em Língua Portuguesa 

e Redação na cidade de Belo Horizonte. Em 1988, deu a luz ao seu segundo filho. Em 

1990, iniciou suas atividades como professora da UPF, onde dedicou-se ao ensino por 

mais de 25 anos. No ano 2000, finalizou seu Mestrado em Letras na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde dedicou-se aos estudos da Análise do 

Discurso. Como resultado, publicou o seu primeiro livro: Saberes Anarquistas: 

reiterações, heterogeneidades e rupturas (UPF editora, 2000).  Após essa publicação, 

contribuiu ou conduziu exclusivamente a autoria de diversos artigos, capítulos e também 

organizou outros livros, envolvendo temas como ensino de língua, imaginário, memória, 

sujeito, subjetividade e discurso político. Dentre suas publicações, destacamos a 

organização das coletâneas Discursos em rede: práticas de (re)produção, movimentos 

de resistência e constituição de subjetividades no ciberespaço, com as colegas Evandra 

Grigoletto e Fabiele Stockmans De Nardi (Ed. da UFPE, 2011) e Língua, escola e mídia: 

entrelaçando teorias, conceitos e metodologias, com a colega Ercília Ana Cazarin (UPF 

editora, 2011). Essas e outras publicações geraram um legado intelectual utilizado como 

base por outros interessados. Ao longo de sua trajetória como pesquisadora, tornou-se 

claro o seu interesse por questões sociais e discursivas, contemplando parcelas 

marginais da sociedade. Ao formar-se doutora, também pela UFRGS, no ano de 2006, 

com a tese “Adoráveis" revolucionários: produção e circulação de práticas político-

discursivas no Brasil da Primeira República, passou a coordenar a Rede de Biblioteca da 

UPF até o ano de 2008. Nos anos seguintes, também integrou o Conselho Editorial da 

UPF e atuou em sua presidência. Em setembro de 2009, aos seus 49 anos, recebeu o 
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diagnóstico de câncer de mama já em nível metastático. Embora ciente desde o início 

sobre a não possibilidade de cura da doença, optou por lutar por sua sobrevida e 

proceder com todas as cirurgias, radioterapias, quimioterapias e demais tratamentos 

sugeridos e acompanhados por sua equipe médica. O diagnóstico da doença nao foi 

interpretado por ela como um impeditivo para abster-se de sua rotina prévia. A mesma 

atitude positiva e determinada que permeou toda a sua carreira pôde ser vista também 

em sua luta contra o câncer, durante 6 anos. Durante esse período, mesmo tendo sua 

rotina semanal conectada ao ambiente médico, seja através das sessões de 

quimioterapia, exames ou outros procedimentos invasivos, nunca deixou de trabalhar. 

Entre outras atividades, orientou, no período entre 2009 e 2015, 22 dissertações de 

mestrado. A extrema paixão por sua profissão seguiu até os momentos de maior 

debilidade física, quando, por exemplo, necessitava do auxílio de um microfone para 

poder ser minimamente ouvida por seus alunos, devido à compressão das metástases 

cervicais gerada em suas cordas vocais.  Durante toda a fase do tratamento, continuou 

também a participar de bancas de defesa e eventos da área, muitas vezes como 

palestrante. Seguiu também escrevendo, tendo inclusive iniciado seu Pós-doutorado 

(Análise do Discurso) no Departamento de Linguística da Unicamp em Campinas no ano 

de 2014. Com o projeto intitulado Os desafios da mutilação: projeção imaginária e 

subjetividade em narrativas de mulheres mastectomizadas, Carme pretendia estudar um 

corpo simbólico e analisar as narrativas de outras mulheres que, como ela, foram 

submetidas ao procedimento de mastectomia. Foi apenas nas suas últimas semanas de 

vida, quando já extremamente debilitada, que Carme resignou-se a não mais 

comparecer às salas de aula ou não mais escrever, deixando claro que grande parte de 

sua motivação por viver encontrava força na possibilidade de ainda poder trabalhar e 

produzir intelectualmente. No dia 14 de Julho de 2015, dois dias antes de completar 56 

anos, Carme faleceu, deixando uma inegável contribuicao intelectual para a área de 

Letras, bem como um grande exemplo de vida, luta e dignidade.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/2256141988015714

Texto elaborado por Evandra Grigoletto – Universidade Federal de Penambuco – UFPE 

– Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/173233582016633
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CRISTINA ALTMAN

Cristina Altman nascida em São Paulo, em 23/3/1954) desde sua juventude manifestou 

interesse para o estudo dos textos e da escrita. Não à toa, um teste vocacional feito 

antes de ela ingressar na Universidade de São Paulo (USP) como estudante, onde ela 

se formou no final da década de 1970 em português, francês e linguística, apontava 

como possíveis caminhos profissionais as áreas de Letras e Ciências Sociais. 

Curiosamente, a carreira tão bem construída ao longo de anos acabou por se direcionar 

para o viés histórico e social dos textos, perspectiva que está base epistemológica do 

campo de pesquisa que Altman pioneiramente ajudou a formar no Brasil, a Historiografia 

Linguística, que se dedica ao estudo crítico e interpretativo da história do conhecimento 

sobre a linguagem elaborado e difundido em diferentes recortes temporais. Desde muito 

jovem, ingressou na carreira docente pelo anseio de perseguir uma profissionalização, 

algo não muito comum nas décadas de 1960 e 1970, que ainda testemunhavam um 

papel secundário da mulher no campo profissional, mesmo no magistério. Uma 

precursora não só no campo de estudos que fundou como uma das especializações do 

Departamento de Linguística da USP na década de 1990 (universidade na qual 

ingressou no início dos anos 1980 como auxiliar de ensino), mas também no modo de 

compreender a importância da profissionalização feminina em meio ao domínio 

masculino, ainda presente na universidade brasileira. Nascida em uma família de 

professores (filha de Miguel Salles e de Adelaide Fernandes de Freitas Salles), Altman 

seguiu o exemplo de seus pais e atuou por mais de trinta anos na docência na USP 

(com importantes estágios de pesquisa no exterior, onde é reconhecida por sua 

competência intelectual e capacidade de trabalho). Deu aulas memoráveis (como 

testemunham seus muitos alunos), formou pesquisadores e docentes, estabeleceu no 

Brasil um campo de pesquisa até então inédito, fundamental para que se compreenda a 

produção intelectual na área de estudos linguísticos no Brasil. Sem dúvida, uma 

precursora, que, com sua carreira, delimitou um espaço mais do que merecido, 

persistindo na memória de todos por suas aulas brilhantes, pela escrita envolvente de 

seus muitos textos (considerados leitura obrigatória na Historiografia Linguística) e pelo 

lugar que ocupa no cenário acadêmico brasileiro, pelo qual lutou, conquistou e fez 

história. 
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Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/2850444759075260

Texto elaborado por Ronaldo de Oliveira Batista, Universidade Presbiteriana Mackenzie 

– Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/4540894174449403
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DIANA LUZ PESSOA DE BARROS

Nasceu em 14 de novembro de 1947 em Monte Aprazível (SP), cidadezinha interiorana, 

distante quase 500 km da capital. Seus pais eram professores, a mãe de primeiro ano, o 

pai de Geografia. Fez seus estudos iniciais nas escolas públicas locais. Seguindo a 

tradição familiar, foi estudar para se tornar professora e cursou Letras no que atualmente 

é a Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto. Durante a graduação, 

nos difíceis anos de chumbo, mestres como Eduardo Peñuela Cañizal, Ignácio Assis 

Silva e Alceu Dias Lima ensinaram à jovem o sentido da luta por uma universidade 

digna. Esse aprendizado marcará a trajetória de Diana, sempre engajada na defesa da 

universidade e no reconhecimento da área da Linguística no Brasil. Após a graduação, 

foi para a França, onde fez o mestrado em semiótica, na Universidade de Paris III 

(1971). Voltando ao Brasil, iniciou o doutorado na Universidade de São Paulo. Atuou 

como monitora e, em 1973, foi contratada como professora pelo Departamento de 

Linguística e Línguas Orientais. Em 1976, apresentou a tese “Verbos de Comunicação. 

Estudos sintático-semântico”, também na área de semiótica. Defendido o doutorado, 

realizou um estágio de pós-doutoramento em Paris, na Escola de Altos Estudos em 

Ciências Sociais. Na capital francesa, participou de grupos de estudos e discussões, 

com destaque para o Seminário de Greimas. Entusiasmada com a experiência de 

pesquisa e produção científica e intelectual mais coletiva vivida na França, ao voltar a 

São Paulo, estimulou essa prática na USP, tendo ajudado a fundar o Centro de Estudos 

Semióticos. Comprometida com a luta por uma universidade de qualidade, trouxe muitas 

contribuições no processo de formação do Departamento de Linguística da USP, do qual 

foi chefe por três gestões. Ao longo de seus mais de quarenta anos na USP, a 

professora Diana fez uma carreira muito bem sucedida. Tornou-se Livre-Docente em 

1985; Professora Titular em 1997; apresentou centenas de trabalhos; publicou dezenas 

de artigos e livros; formou mais de cinquenta mestres e doutores. Com muita energia de 

trabalho, pesquisa consistente e perfil agregador, Diana cumpriu um papel 

importantíssimo para o fortalecimento e a consolidação da Área de Linguística no Brasil. 

Foi Secretária Geral da Associação de Linguística e Filologia da América Latina - ALFAL 

(2008-2014); presidente da Associação Brasileira de Linguística - ABRALIN (1991-93); 

membro da Junta Diretora da Associação de Linguística e Filologia da América Latina - 

ALFAL (1993-1999); membro do Conselho da Associação Nacional de Pós-Graduação 

em Letras e Linguística – ANPOLL (2000-2002); duas vezes representante da área de 



10

Linguística no Comitê de Letras e Linguística do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (1997-1998 e 2006-2009). Como pesquisadora, trabalha nas 

áreas de texto e discurso, semiótica narrativa e discursiva, análise da conversação e 

História das Ideias Linguísticas, desenvolvendo refinadas análises que explicitam traços 

embrenhados nas profundezas dos discursos estudados e da sociedade em geral. 

Mantendo a característica de incentivadora e difusora da Linguística brasileira, foi duas 

vezes professora visitante na Universidad de Los Andes, na Venezuela (1991 e 2004); 

professora visitante na Universidade de Limoges, na França (2006); coordenadora Geral 

de Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade Presbiteriana Mackenzie (2011-2012); 

presidiu e organizou mais de 60 eventos e congressos nacionais e internacionais, com 

destaque para a IX International Conference on the History of Langage Sciences – 

ICHOLS (2002); coordenou, juntamente com Eni Orlandi, o projeto de cooperação 

internacional História das ideias linguísticas no Brasil (2000-2004). Atualmente, ainda 

atuante, é bolsista produtividade do CNPq (pesquisadora 1 A). Condizente com a sua 

prática de atuação coletiva e preocupações sociais, integra o projeto de Estudos da 

Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo (NURC-SP) e o Núcleo de Estudo das 

Diversidades, Intolerâncias e Conflitos – Diversitas. É casada com Hyeróclio, filho dos 

vizinhos lá da pequena Monte Aprazível, mãe de duas filhas – Mariana e Flávia, avó de 

Rosa. Inúmeros são os episódios de reconhecimento do seu trabalho. Em 2017, recebeu 

o título de Professora Emérita da USP. No mesmo ano, foi homenageada pelos colegas 

de departamento. Na ocasião, a professora Esmeralda Negrão, em seu discurso, 

afirmou: “convicções sobre ética acadêmica, engajamento institucional e entusiasmo 

pelo conhecimento são traços definidores de Diana que pautaram e pautam sua 

trajetória”.

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4742321400577426

Texto elaborado por Oriana de Nadai Fulaneti– Universidade Federal da Paraíba – Link 

para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/8254486029233226
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EDNA NASCIMENTO

“Como para quase todas as mulheres da minha época, resolveram que eu deveria ser 

professora”. Assim, sem medo de expor as modalizações exógenas em seu percurso, 

Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento brinda-nos com suas memórias, nos idos 

de 1997, quando passa a ocupar o cargo de Livre Docente no departamento de 

Linguística da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP-Araraquara. Nessa trama 

rizomática das memórias, transbordam os sentidos, como a formatura na Escola Normal 

do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, em Osasco (SP), em 1965, marco não da 

finalização de uma etapa, mas do prenúncio do vir a ser, graças à consolidação do gosto 

pelo francês, latim, inglês, espanhol e português. Nessa ordem mesmo, com o português 

vindo por último e o francês em primeiro, dois anos depois, Edna ingressa na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de Letras Neolatinas, agora mobilizada 

por seu próprio querer: continuar sendo professora, mas professora de francês. “Palavra 

puxa palavra, uma ideia traz outra”, e assim do francês se apresenta o italiano, que 

integra, amplia e aprofunda o prazer pelas línguas. Expressivo conhecimento possibilitou 

a Edna o mergulho por horas ininterruptas, diariamente, na literatura estrangeira, em sua 

versão original. Até que o interesse pela literatura brasileira se revelou, naquelas 

memoráveis aulas de José Carlos Garbuglio que, em 1968, ministrou um curso 

introdutório ao universo de Guimarães Rosa: busca rápida no vasto currículo de Edna 

evidencia a presença marcante de seu envolvimento com a incomparável obra do 

escritor mineiro. Sua dedicação ao universo rosiano preencheu, de maneira exclusiva, 

mais de uma década de reflexões sobre a linguagem de Rosa, entre o início do 

mestrado, em Linguística na FFLCH-USP, em 1973, e a defesa do doutorado, também 

em Linguística, em 1987, na mesma universidade. Ao enveredar-se por esse universo, 

Edna percorreu os amplos terrenos do léxico – Contribuição para o estudo do léxico 

rosiano, dissertação de mestrado – e da metalinguagem – Estudo da metalinguagem 

natural na obra de Guimarães Rosa, tese de doutorado –, deparando-se com a 

originalidade ímpar de Rosa e, consequentemente, com a infinitude criativa da própria 

linguagem. Nesse caminhar, entre 1983 e 1985, focada na metalinguagem, Edna 

estagiou no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP, perscrutando o processo de 

escritura do grande escritor mineiro, no Arquivo Guimarães Rosa, que lhe disponibilizou 

a correspondência rosiana. No belíssimo artigo “Gênese de uma obra, esboço de uma 

poética” (Letras de Hoje, 2014), Edna conclui: “O modo como o autor mostra suas 

fontes, desvenda sua língua e sua escritura na sua correspondência constitui-se em um 

caminho para conhecermos a gênese de sua obra e sua plataforma de escritor”. 

Fundamentais contribuições, para as pesquisas rosianas em particular, mas, 

sobremaneira, para as Letras, expressam-se em inúmeros artigos, difundidos por 
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periódicos de ampla circulação, revigorando o cuidado com todo trabalho que perpassa 

a Literatura e a Linguística. Além dos periódicos, Edna mantém-se atuante na 

organização de livros, redação de capítulos, com fôlego para a produção de obras, das 

quais destacamos João Guimarães Rosa: homem plural, escritor singular, publicado em 

1988, em co-autoria com Lenira Covizzi. Findo o doutorado e o estágio no IEB-USP, 

outras portas se abrem: aprovada em concurso público na UNESP de Araraquara, em 

1985, Edna ingressa como professora adjunta de Linguística na Faculdade de Ciências 

e Letras, iniciando, pois, sua carreira de docente universitária, sendo logo credenciada 

no Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa, que integra há 

mais de três décadas, participando decisivamente da formação de todos aqueles que 

desfrutam do privilégio de frequentar suas aulas, da orientação de mestrandos e 

doutorandos e da própria gestão do programa, envolvendo-se, com peculiar entusiasmo, 

nos meandros de sua coordenação. Ampliando e aprimorando seus estudos do texto e 

do discurso, elege como projeto de investigação científica a semiótica francesa, 

passando a integrar, nos anos 1990, o grupo de Pesquisa CASA, idealizado pelo 

sempre presente Ignácio Assis Silva, com quem, então, compartilhava ideias e ideais, no 

inspirador campus que os abrigava, conjunção que se configura nas profundas reflexões 

sobre os estados de alma brasileiros, com especial destaque para as formas de vida da 

mulher brasileira, às quais se dedica, como bolsista de produtividade em pesquisa do 

CNPQ, de 2008 a 2017. Entre seus ex-orientandos, encontram-se atualmente vários 

docentes de importantes instituições de ensino superior que, por sua vez, atuam em 

Programas de Pós-Graduação em suas IES, esforçando-se pela continuidade da 

tessitura da professora/orientadora. Edna aposentou-se em 2004, mas continua sua 

carreira, como docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Linguística e 

Língua Portuguesa. Ao aposentar-se, é convidada a integrar a equipe de docentes que 

se debruçava sobre a proposta de um Mestrado em Linguística, na Universidade de 

Franca. Edna aceita o desafio, e o Programa, aprovado pela Capes, inicia suas 

atividades em 2006, sob sua coordenação. Na UNIFRAN, Edna permanece até 2010, 

sendo fundamental para a consolidação do programa, construindo bases sedimentadas, 

por sua postura como coordenadora, orientadora, professora, pesquisadora profícua que 

sabe reunir – ideias e pessoas – e fazer frutificar: egressos do Mestrado em Linguística 

da UNIFRAN a acompanham no Programa de Doutorado da UNESP. Assim, move-se 

virtuoso círculo, graças à marca da generosidade, que faz transbordar o melhor de 

alunos e orientandos, garantindo parcerias que retornam, continuamente, aos 

ensinamentos ministrados com encantadora competência. Nesse soar de ecos, 

destacamos a coletânea Formas de Vida: rotina e acontecimento, em que Edna, 

juntamente com uma de suas ex-orientandas, reúne significativos trabalhos sobre a 

temática, e disponibiliza para o leitor “O Belo Gesto”, texto de Algirdas Julien Greimas 
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que Edna traduz. O artigo, publicado postumamente na França, em 1993, com revisão 

de Jacques Fontanille, foi recuperado a partir de notas do semioticista lituano para o 

Seminário de Semântica Geral, realizado em Paris de 1991 a 1992. A profunda 

dedicação, como educadora e pesquisadora, mantida e enriquecida por Edna Maria 

Fernandes dos Santos Nascimento, há mais de quatro décadas, torna-a merecedora 

desta justa homenagem que a Anpoll lhe faz, associação da qual Edna participa desde 

1990, compondo, atualmente, o corpo editorial de sua revista.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/2615353261530046

Texto elaborado por

Mônica Baltazar Diniz Signori - Universidade Federal de São Carlos – UFSCar - Link 

para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/5524678730650668

Vera Lúcia Rodella Abriata - Universidade de Franca - UNIFRAN – Link para acessar o 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0008939878371016
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BETH BRAIT

Elisabeth Brait, assina Beth Brait, é importante estudiosa da linguagem com trajetórias 

pessoal e institucional que se entrecruzam na tecedura de uma carreira contribuidora 

tanto para as Letras quanto para a Linguística. Isso porque sua sensibilidade pessoal, 

formação acadêmica e  prática profissional sempre foram orientadas por uma concepção 

de linguagem em sua dimensão histórica, social, cultural, que, nas mais diversas formas 

e materialidades, constitui condição do agir humano. Nascida em Santo André, SP, inicia 

a vida escolar em Cotia, SP, em 1956, na bucólica sede do Colégio Rio Branco, Escola 

Rural da Granja Vianna. No ano seguinte, sua família se muda para Itapetininga, 

também SP, onde Beth Brait concluiu os antigos cursos primário, ginasial e clássico no 

Instituto de Educação Peixoto Gomide. No Instituto, teve a oportunidade de ser aluna de 

Francisco da Silva Borba, então professor de Português, que aguçou, especialmente 

pelos enredos de Monteiro Lobato, seu interesse pelas artimanhas da linguagem. Se, no 

âmbito de uma leitura caseira, descontraída, a obra de Lobato figurava como a flexível 

trama de uma leitora sensível, nas aulas do professor Borba, a mesma obra constituía-

se como objeto de estudo rigoroso a urdir o que se configuraria ulteriormente numa 

sólida carreira profissional em Letras e Linguística. Em 1967, já em São Paulo, SP, inicia 

a graduação em Letras na Universidade de São Paulo (USP), onde dá importantes 

passos na formalização profissional – formalização, sim, posto que sua efetiva formação 

se iniciara muito antes e se estende para além da graduação. Na USP, engaja-se 

diligentemente nos estudos, mas também em movimentos estudantis. Assim, no afã de 

exercer na prática sua convicção política, faz concurso para integrar o corpo docente do 

Cursinho do Grêmio da USP, que geraria outros cursos preparatórios, como o Etapa 

Vestibulares, onde Beth Brait lecionaria Literatura Brasileira e Língua Portuguesa além 

de confeccionar apostilas. Seu comprometimento e ética profissionais evidenciam-se, 

entre tantos marcos, pelo ingresso direto no doutorado do Programa de Semiótica e 

Linguística Geral da USP, que conclui em 1981.  Na década de 1970, desponta como 

ensaísta e crítica militante, escrevendo na seção Contraponto, do Jornal da Tarde, ao 

mesmo tempo que assume a docência superior, na Fundação Armando Álvares 

Penteado, FAAP, onde permanece até 1985, quando assume cargo de professor tempo 

integral no Departamento de Linguística da USP. Na Universidade de São Paulo, 

consolida uma carreira de envergadura, com aulas na graduação e na pós-graduação, 
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orientação de mais de 20 dissertações de mestrado e teses de doutorado, duas gestões 

como Chefe do Departamento de Linguística, participação na  Comissão 

Interdepartamental de Letras, no Conselho Técnico Administrativo, na Congregação, no 

Conselho Universitário, no Conselho Editorial da Comissão de Publicações da FFLCH, 

na Comissão Editorial da Humanitas e em outras Comissões da Faculdade de Filosofia 

Letras e Ciências Humanas, FFLCH. Nessa profícua carreira, destacam-se, ainda, dois 

concursos: Concurso de Efetivação na Carreira Docente e Concurso de Livre-Docente, 

passando da condição de Assistente-Doutor para a condição de Professor Associado. 

Em 1998, aposenta-se na USP, onde mantém atuação em pesquisa e ensino de pós-

graduação, e integra o Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PEPG 

LAEL/PUC-SP, o qual coordena de 2001 a 2009. Na PUC-SP, além daqueles que ainda 

estão com pesquisa em desenvolvimento sob sua tutela, já orientou mais de 40 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, além de ter supervisionado mais de dez 

pesquisas de pós-doutoramento. Isso sem deixar de se empenhar nas lutas e conquistas 

da área de Letras e de Linguística, tendo sido, por exemplo, Presidente da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), biênio 2004-

2006; assessora e consultora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Em 

2005, foi professora visitante na Université de Provence, França. A partir de sua opção 

pela dedicação exclusiva ao ensino superior e pesquisa, Beth Brait se destaca como 

autora de obras de referência na área de Letras e de Linguística. Haja vista, para citar 

apenas alguns poucos exemplos, o livro A personagem (Atual, 1985), cuja nona edição, 

revista e ampliada, foi lançada pela Editora Contexto em 2017; Bakhtin: conceitos-chave 

(Contexto, 2005), que em 2012 já estava na quinta edição; Bakhtin, dialogismo e 

construção de sentido (Editora da Unicamp, 1997), com quarta edição lançada em 2013; 

entre tantos outros. Merece destaque sua tese de Livre-Docência, Ironia em perspectiva 

polifônica, publicada pela Editora Unicamp e que em 2008 já contava a segunda edição. 

A originalidade de seu pensamento lança um importante marco do que atualmente, na 

década de 2010, pode ser nomeado Análise Dialógica do Discurso (ADD). Trata-se de 

uma refinada recepção do pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin e dos demais 

estudiosos que compunham com ele um círculo intelectual interdisciplinar (vulgarmente 

chamado Círculo de Bakhtin), especialmente Pavel Medvedev e Valentin Volochinov, 
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que, no encontro com sua trajetória pessoal, entre as tramas literárias, e profissional, na 

urdidura das Letras, da Linguística e da Semiótica, funda um modo efetivamente 

brasileiro de descrever, analisar e interpretar discursos. Esse modo peculiar de abordar 

a linguagem é sensível às questões estéticas enformadas por múltiplas materialidades, 

como pode ser visto, por exemplo, em sua preocupação com fenômenos realizados 

verbo-visualmente; às questões éticas que dizem respeito aos constrangimentos sociais, 

históricos, políticos e culturais, como é notável em seu repertório manifesto nas mais 

variadas esferas de atuação; e ao rigor acadêmico de proceder às tarefas científicas 

sem perder de vista a condição humana da linguagem – isto marcado em seu estilo e no 

legado daqueles que, assinando-se como bakhtinianos, afirmam-se braitianos. Dentre os 

prêmios e homenagens que recebeu, destaca-se o Prêmio Jabuti, da Câmara do Livro, 

categoria Crítica Literária, em 1998. Beth Brait seria finalista ainda outras vezes: em 

1998, categoria Ciências Humanas; e em 2015, categoria Teoria/Crítica Literária, 

Dicionários e Gramáticas. Em Literatura e outras linguagens (Contexto, 2010), 

demonstra “saber com sabor” – para recuperar suas próprias palavras – destacando, na 

história da Linguística, os teóricos expoentes que se (pre)ocuparam com a linguagem 

prosaica sem se esquecer da linguagem poética, da linguagem literária, da linguagem-

arte. E, assim, finca efetivo marco de seu lugar de ver e entender o mundo e aquilo que 

em sua trajetória teceu e urdiu como objeto: a linguagem.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/7028238588180059

Texto elaborado por Anderson Salvaterra – Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP – Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/780651095681801
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ENI ORLANDI

Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi. Um nome que se impõe no cenário acadêmico e 

científico nacional e internacional quando o tema é “a linguagem e seu funcionamento”, 

título de seu primeiro livro, publicado em 1983. Na apresentação deste livro, que tem 

como subtítulo “as formas do discurso”, Eni Orlandi se propõe o “risco que é a tensão 

entre o já-dito e o a-se-dizer”, o “objetivo de incorporar as noções de social e de história 

à relação da linguagem com o sujeito”, o “compromisso com o fragmentário, o múltiplo, o 

provisório”. Risco, objetivo e compromisso que encontramos em toda a sua obra e ainda 

hoje a acompanham em seu trabalho e sua produção intelectual. Este livro é um marco 

para a área da análise de discurso no Brasil, com o nome do filósofo francês Michel 

Pêcheux compondo a bibliografia de doze dos treze capítulos do livro. Uma filiação a 

que Eni Orlandi deu consequência, construindo com enorme sensibilidade teórica uma 

reflexão de extraordinário vigor, e dando à prática analítica discursiva a amplitude que os 

“princípios e procedimentos” propostos por Pêcheux sempre potencializaram. Pós-

graduada em Linguística pela USP e por Paris/Vincennes, formada em Letras pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, Eni Orlandi é natural da Vila de 

Água Vermelha, São Carlos, interior de São Paulo. De 1967 a 1979 foi docente na USP, 

e, em 1979, passou a integrar o Departamento de Linguística do IEL da Unicamp, com 

um investimento incansável na pesquisa e no ensino da análise de discurso, assim como 

na divulgação desse dispositivo discursivo de leitura Brasil afora. O quadro de 

pesquisadores em discurso formados por Eni Orlandi se estende por universidades de 

todo o país e construiu uma rede de interlocução de grande força acadêmico-científica. 

Suas numerosas publicações se organizam em livros e artigos nacionais e internacionais 

que foram, cada vez mais, legitimando a análise de discurso como disciplina, área de 

conhecimento e pesquisa em terras brasileiras, como também se fazendo respeitar e 

admirar na relação com a produção científica internacional. Seu livro As formas do 

silêncio: no movimento dos sentidos, publicado em 1992, ganhou o Prêmio Jabuti 1993 

em Ciências Humanas, tendo sido traduzido e publicado na França em 1995 e na Itália 

em 2016. Um livro em que Eni Orlandi se arriscou e ousou de maneira brilhante, 

brindando os estudos da linguagem com a compreensão do silêncio como a “respiração 

(o fôlego) da significação”. Também Análise de Discurso: princípios e procedimentos, 

publicado em 1999, foi traduzido e publicado no Chile em 2012. Em 2011 foi publicada 

na França a tradução de Terra à vista: Discurso do confronto: velho e novo mundo 
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(edição brasileira de 1990), livro em que Eni Orlandi elabora o processo da colonização 

como um acontecimento linguístico. Ressalto, no percurso de trabalho de Eni Orlandi, a 

tradução, para a língua portuguesa, de inúmeras obras de referência na área da análise 

do discurso, o que se configura como um gesto político científico fundamental na 

produção do conhecimento. Entre essas traduções destaco a coletânea Gestos de 

leitura: da história no discurso, organizada por Eni Orlandi e publicada em 1994, em 

homenagem a Denise Maldidier, com textos que contribuem para que a história possa 

ser compreendida em seu lugar político na reflexão sobre a linguagem. Nessa busca 

pelo funcionamento do político nas análises discursivas, os vários projetos coletivos de 

pesquisa coordenados por Eni Orlandi tiveram e têm um papel preponderante. Um 

deles, o projeto internacional “História das Ideias Linguísticas – construção do saber 

metalinguístico e constituição da língua nacional”, formalizado em 1993 entre a Unicamp 

e o CNRS, teve desdobramentos muito importantes para a reflexão sobre língua e 

identidade nacionais e política linguística. Os estudos em HIL fundaram uma área de 

conhecimento e foram institucionalizados como área de pesquisa e como disciplina em 

muitos programas de pós-graduação e cursos de graduação em universidades 

brasileiras. Também a área Saber Urbano e Linguagem decorre do investimento de Eni 

Orlandi em projetos coletivos à frente do Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp. 

Ela fez parte da fundação desse espaço de pesquisa e o coordenou de 1992 a 2012. 

Sua reflexão sobre os sentidos n(d)a cidade ganhou corpo de maneira sensível no livro 

Cidade dos sentidos, publicado em 2004. Com projetos ainda em desenvolvimento no 

Labeurb sobre a relação entre a cidade, a linguagem e a urbanidade, desde 2002, 

momento em que passa a professora colaboradora no IEL, Eni Orlandi vem se 

dedicando ao PPG em Ciências da Linguagem da Univás, programa que coordena e no 

qual atua como docente, e cuja proposta e fundação têm sua autoria. Em suas atuais 

pesquisas, Eni dá destaque “aos discursos sobre a língua”, “ao social na distinção 

instável dos sentidos de violência e resistência”, “à relação política e social entre a casa 

e a rua”. Temas sempre fortes, em que a demanda sobre o funcionamento da 

interpretação faz laço entre o sujeito, o sentido e a ideologia. 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/3674250332927722

Texto elaborado por Suzy Lagazzi, DL/IEL/Unicamp – Link para acessar o Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/2354953198973903
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FREDA INDURSKY

Freda Indursky nasceu em Porto Alegre, em 20 de maio de 1940, filha de Sara Stempler 

Indursky (Áustria) e Abram Indursky (Rússia), comerciantes. Foi essa a cidade que ela 

escolheu para viver, estudar e trabalhar. Em sua juventude, conheceu o Brasil 

governado pelos militares, teve os direitos civis cerceados – como todos os outros 

jovens da época – e tais experiências despertaram nela o desejo de saber mais sobre o 

funcionamento ideológico e a constituição dos discursos políticos, o que se pode conferir 

em sua produção acadêmica. Em 1965, concluiu o Curso de Letras na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dedicando-se às Letras desde então. Ainda 

nesse ano partiu para Besançon, na França, onde permaneceu estudando por cinco 

anos: primeiro a Licence en Lettres; depois uma Especialização em Ensino de Francês e 

ainda Maîtrise en Lettres, na mesma universidade, sob a orientação de Jean Peytard. Ao 

retornar ao Brasil, em 1971, iniciou sua carreira como professora universitária na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), sendo que, dois anos 

depois, ingressou na UFRGS, instituição à qual se dedicou até a aposentadoria, em 

2010, como Professora Titular (desde 1997). Em 1992, concluiu o doutorado em 

Ciências da Linguagem, sob a orientação de Eni Orlandi, na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), sendo que sua tese foi transformada em livro e publicada, em 

1997, sob o título “A fala dos quartéis e as outras vozes”, pela Editora da Unicamp. 

Todos os exemplares foram vendidos e, em 2013, foi publicada a segunda edição, 

acompanhada de um posfácio, da própria autora: um texto forte que demonstra o quanto 

os resultados de sua pesquisa ainda são atuais. A pesquisadora continua contribuindo 

com as pesquisas em Análise de Discurso (fundada por Michel Pêcheux, na França, no 

final da década de 1960), já que é Professora Convidada do Programa de Pós-

Graduação em Letras da UFRGS, onde ministra disciplinas e orienta mestrandos e 

doutorandos vinculados à linha de pesquisa “Análises textuais e discursivas”. A 

produção científica e acadêmica de Freda Indursky pode ser conferida pela organização 

de livros, publicação de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e 

internacionais. Nessa vasta produção, inscrita em princípios teóricos e metodológicos da 

Análise de Discurso, observa-se as importantes reflexões por ela empreendidas no 

tocante ao discurso político, especialmente focada nos discursos dos militares, no 

discurso do/sobre o MST e, mais recentemente, no discurso político na 

contemporaneidade, onde entra também o discurso da imprensa. Além dessa ênfase, 



20

pode-se notar o interesse pelas questões teóricas que tocam, essencialmente, os 

estudiosos da linguagem: escrita, texto, leitura etc.. Importa destacar ainda que a 

pesquisadora aceitou e ainda aceita grandes desafios, orientando trabalhos que 

promovem análises de diferentes materialidades discursivas, tais como: o processo 

tradutório, o discurso político, questões de leitura e escritura, o discurso sobre a mulher, 

o discurso literário, o discurso religioso, para mencionar alguns. Freda Indursky é uma 

mulher plena em suas convicções, apaixonada pelo que faz, conhecida e reconhecida 

por seus orientandos e ex-orientandos por ser um exemplo de pesquisadora ética, por 

sua exigência teórica e por seu rigor metodológico. Como professora, sempre 

demonstrou que se deve ter comprometimento quando se ensina, pois, ao formar 

profissionais na Universidade, se está formando cidadãos para o mundo, acreditando na 

formação de sujeitos éticos e com responsabilidade social. Como é característico da 

carreira universitária, Freda Indursky também dedicou-se aos encargos político-

administrativos, tomando posição diante das demandas de cada espaço constituído e de 

cada momento histórico vivido no interior da Universidade, dentre eles, destaca-se: 

Chefia de Departamento, Coordenação do Curso de Letras, Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação, Direção da Revista Organon, Membro do Comitê Assessor de 

Iniciação Científica – PROPESQ/UFRGS e Membro do Comitê Assessor Local – 

PIBIC/PROPESQ/UFRGS. Para além das atividades desenvolvidas na UFRGS, as 

contribuições de Freda Indursky foram muitas e em diversos espaços, pois ministrou 

cursos em diferentes universidades, tais como: UFSCar/SP, UFPB/PB, UFAL/AL, 

UFF/RJ, UFPE/PE; foi parecerista “ad hoc” da FAPERJ, da FAPESP, da CAPES e do 

CNPq; foi Membro do Comitê Assessor de Artes e Letras da FAPERGS; foi e ainda é 

membro do conselho editorial de vários periódicos científicos, dentre os quais se 

destacam alguns: Língua e Instrumentos Linguísticos, Linguagem & Ensino, Veredas, 

ALFA, Linguagem em (Dis)curso, Revista da ANPOLL. Freda Indursky tem participação 

ativa na ANPOLL desde 1986, quando cursava seu doutorado, participando dos 

Encontros Nacionais, das discussões teóricas e políticas no interior do GT de Análise do 

Discurso (fundado no Primeiro Encontro, realizado em Curitiba, que teve como sua 

primeira coordenadora Eni Orlandi). Alguns anos depois, Freda Insursky também foi 

coordenadora do GT de Análise de Discurso e, em 2000, assumiu a presidência da 

Associação, realizando o Encontro Nacional em Gramado, no Rio Grande do Sul. Na 

sequência, teve importante participação no Conselho da ANPOLL; e, atualmente, segue 

participando das discussões internas do GT, para as quais continua contribuindo 
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efetivamente. Freda Indursky, plena e atuante depois de mais de meio século de 

estudos, de ensino, de pesquisa e orientação, em um ritmo muito próprio, segue sempre 

interessada em saber mais sobre o funcionamento da língua, da história e do discurso 

em suas diferentes manifestações.

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4288564144162351

Texto elaborado por Verli Petri - Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq – Link para acessar o Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4907455690392249
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INGEDORE KOCH (em memória)

Nascida em 1933, em uma pequena cidade medieval alemã, Eisenbach, Ingedore 

Grünfeld Villaça Koch veio para o Brasil com seus pais, que deixavam uma Europa já 

ameaçada pela Segunda Guerra Mundial. Com a morte de seu pai, para ajudar no 

sustento da família, Inge (como gostava de ser chamada) começou a trabalhar muito 

cedo. Dando aulas particulares de reforço para outros estudantes, terminou seus 

estudos primários e secundários com brilhantismo. Incentivada por seus professores, 

entrou no curso de Direito e, em 1956, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Universidade de São Paulo. Casa-se e tem dois filhos. Em 1974, finalmente realiza seu 

sonho: gradua-se em Letras pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Castro Alves. 

Dali em diante, Inge começaria uma trajetória acadêmica meteórica e de muito 

reconhecimento no campo dos estudos linguísticos. Em 1977, defende seu Mestrado 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, em 1981, defende sua Tese de 

Doutorado sobre a argumentação na linguagem, pela mesma instituição. Depois de 

trabalhar vários anos como professora de Língua Portuguesa da PUC-SP, em 1985 Inge 

é convidada a compor o corpo docente do Departamento de Linguística da UNICAMP 

com a tarefa de abrir e consolidar a área de Linguística Textual. É também na UNICAMP 

que ela obtém os títulos de Professor Livre-Docente e de Professor Titular. Seu percurso 

acadêmico é marcado por um estilo de linguagem direto e claro que encanta a todos. 

Sua tese de doutorado, Argumentação na Linguagem, é um clássico no campo de 

estudos da argumentação. Nos anos de 1980, Inge, porque dominava com perfeição o 

idioma alemão, trouxe para o meio linguístico ideias de autores desconhecidos por 

brasileiros. Ainda nessa década, em co-autoria com colegas e orientandos, publica livros 

que, até hoje, são referências nos cursos de graduação e de pós-graduação em Letras e 

Linguística do país: Linguística Aplicada ao Português: morfologia, Linguística Aplicada 

ao Português: sintaxe, ambos com Maria Cecília P. de Souza-e-Silva; Linguística 

Textual: uma introdução, com Leonor Lopes Fávero; A Coerência Textual, Texto e 

Coerência, ambos com Luiz Carlos Travaglia. A partir dos anos 2000, em co-autoria com 

outros colegas e orientandos, publica obras de muito impacto dentro e fora do campo de 

estudos da linguagem: Intertextualidade: diálogos possíveis (com Anna Christina Bentes 

e Mônica Cavalcante) e a coleção Ler e compreender os sentidos do texto, Ler e 

Escrever: estratégias de produção textual,  Escrever e Argumentar, os três com Vanda 

Maria Elias. Também publica livros e artigos em parceria com colegas estrangeiros, 
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especialmente de Portugal e da Alemanha. A obra fundamental de Ingedore Koch no 

campo de estudos do texto e do discurso é marcada por um conjunto de “viradas” sobre 

sua compreensão dos fenômenos textuais. Em 1997, Ingedore lança o livro O texto e a 

construção dos sentidos, no qual apresenta os primeiros resultados de sua reflexão 

sobre a produção textual como atividade sociocognitiva e sobre o processamento do 

texto oral. Em 2002, com a publicação de seu livro Desvendando os segredos do texto, 

Inge revela um pensamento original que se destaca e distancia da compreensão de 

estudiosos, brasileiros e estrangeiros, do fenômeno textual. Ao eleger a ideia de 

“progressão”, a referencial e a textual, como modos fundamentais de estruturação dos 

textos, Ingedore Koch enfatiza que, mesmo dentro dos limites físicos de um texto, o que 

há é sempre processo construtivo, atividade colaborativa, agência intersubjetiva, 

cognição social. Em seguida, a autora publicou outro clássico, em 2004, Introdução à 

Linguística Textual, obra em que retoma e reconstrói as ideias que apresentou 

anteriormente. Desde seu doutoramento, Inge publicou aproximadamente 30 livros e 

atuou de forma excepcional na formação de pesquisadores em todo o País.  A 

professora Ingedore Koch coordenou, junto com Luiz Antônio Marcuschi e Clélia Jubran, 

o grupo da Gramática do Português Falado sobre a organização textual-interativa. Foi 

sócia fundadora da Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALED) e do 

Grupo de Estudos de Linguística Textual e Análise da Conversação da ANPOLL. 

Ingedore Koch, autora de obras seminais, recebeu muitas e calorosas homenagens ao 

longo de sua vida acadêmica, dentre as quais a Medalha Isidoro de Sevilha e o Prêmio 

Serafim da Silva Neto, conferidos pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos em 2007 e em 2013. Cumpre mencionar também a publicação do número 

44 da Cadernos de Estudos Linguísticos, revista do Departamento de Linguística do 

Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP e os livros Linguística Textual e Análise 

da Conversação: um panorama das pesquisas no Brasil, publicado em 

2010, e Linguística Textual: interfaces e delimitações, publicado em 2017, todos em sua 

homenagem. O título de Pesquisadora Emérita, concedido pelo CNPq, em 2017, coroou 

uma carreira venturosa.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/9851642920435372

Texto elaborado por Anna Bentes – Universidade Estadual de Campinas – Unicamp – 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/0176535361701386
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IZABEL MAGALHÃES

Izabel Magalhães é sem dúvida uma precursora dos estudos discursivos no Brasil. 

Primeira pesquisadora brasileira a publicar artigo sobre a análise de discurso crítica, em 

1986, Izabel tem há décadas se dedicado à divulgação desse campo de estudos do 

discurso no País. Foi também a primeira no Brasil, e certamente uma das primeiras no 

mundo, a relacionar seriamente a análise de discurso crítica e a etnografia, em sua 

pesquisa doutoral sobre práticas de benzimento, defendida na Universidade de 

Lancaster, na Inglaterra, em 1985. Quinze anos antes, em 1970, Izabel se graduava em 

Letras, com foco em Inglês, pela Universidade de Brasília (UnB), onde viria a atuar como 

docente. Antes de fazer da UnB seu endereço profissional por trinta anos, cursou o 

Mestrado em Linguística para o Ensino da Língua Inglesa, também pela Universidade de 

Lancaster (1976). Com essa universidade britânica, Izabel manteve forte relação desde 

o Mestrado, tendo realizado na mesma instituição o Doutorado (1985) e o pós-doutorado 

(1993), este último no âmbito do convênio bilateral que firmou, financiado pelo Conselho 

Britânico e pela Capes, de 1992 a 1999, e que proporcionou a várias docentes da UnB a 

realização de estágios em Lancaster. Esse foi certamente um dos motivos que fizeram 

da UnB, ao longo dos anos, um reconhecido centro de estudos críticos do discurso no 

Brasil. Outro deles é a presença do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade 

(NELiS), fundado originalmente, em 1987, como Núcleo de Estudos de Linguagem e 

Ideologia (Neli). Izabel Magalhães foi sua coordenadora por vários períodos, até 2007, e 

fez deste um espaço de profunda pesquisa discursiva, favorecendo a formação de 

muitas pesquisadoras e pesquisadores, e a realização de vários eventos científicos, a 

exemplo das edições do ENIL – Encontro Nacional de Interação em Linguagem Verbal e 

Não-Verbal. Também no âmbito do NELiS, Izabel Magalhães fundou o periódico 

Cadernos de Linguagem e Sociedade, de que foi editora-chefe entre 1995 e 2008. De 

1997 a 2001, foi Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística, tendo 

fundado o Doutorado em Linguística da UnB no ano 2000. Pesquisadora de seriedade e 

produtividade reconhecidas, ao longo dos anos Izabel Magalhães coordenou projetos de 

pesquisa sobre temas tão variados como as práticas discursivas na interação entre 

profissionais da saúde e pacientes; os múltiplos letramentos no atendimento educacional 

à pessoa deficiente; discurso, identidade e gênero; processos discursivos na educação; 

discurso constituinte e discurso religioso. Logo após sua aposentadoria na UnB, foi 

professora visitante e professora colaboradora na Universidade Federal do Ceará, e 
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atualmente é pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília. Segue atuando 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, em que já formou mais de trinta 

mestras e mestres e mais de quinze doutoras e doutores (a que se somam mais de uma 

dúzia de pesquisadores e pesquisadoras formadas durante sua permanência na UFC, 

entre mestrado e doutorado). Sua dedicação aos estudos do discurso e à formação de 

pesquisadoras e pesquisadores na área são motivos para os muitos reconhecimentos e 

homenagens que tem recebido, e também para que figure neste Precursoras das Letras 

no Brasil, oportuna iniciativa da ANPOLL.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/4374185200753724

Texto elaborado por Viviane Resende – Universidade de Brasília – UNB – CNPq – ALED 

– Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/7571778261390094
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LEDA TFOUNI

Leda Verdiani Tfouni nasceu em Bocaina, pequena cidade paulista, numa época onde 

não havia mais que um grupo escolar na cidade. Menina pobre, muito pobre, filha de 

pais brasileiros de primeira geração. Em Jaú, cursou o Clássico; em seguida, prestou 

vestibular para a atual UNESP, em Araraquara, que era, na época, um instituto isolado. 

Trabalhando no Colégio da Aplicação da USP e, mais tarde, no Ginásio Experimental II, 

Leda esteve dentro do movimento de discussão e renovação sobre o ensino da Língua 

Portuguesa que percorreu a segunda metade da década de 1960 e a de 1970. No 

Ginásio Experimental (GEPE), trabalhou muitos anos em uma unidade destinada a 

adolescentes e adultos com atraso de escolaridade, devido ao tempo que tinham 

permanecido fora da escola, e também às condições adversas de classe social. Foi 

quando começou a se interessar pelo “lado do avesso”, e a pesquisar sobre o fracasso 

escolar do ponto de vista das Ciências da Linguagem. Queria mostrar que a exclusão 

social e a marginalidade educacional não interferiam no funcionamento cognitivo. Já 

trazia o embrião da tese de doutoramento que viria a ser elaborada quase dez anos 

depois.  Deu aulas na Escola Paulista de Medicina, no curso de Fonoaudiologia. Mudou-

se para Santa Barbara, na Califórnia, USA, onde, após apresentar uma proposta de 

Individual Major in Language Acquisition, foi aceita no mestrado interdisciplinar, tendo 

recebido uma ‘grant’ de ‘non-resident’. Voltou ao Brasil na época da anistia ‘ampla, geral 

e irrestrita’. Deu aulas na PUC-SP e logo entrou para o doutorado na UNICAMP. Foi ali 

que ouviu, pela primeira vez, a palavra ‘literacy’. Encontrou aí sua questão teórica. A 

partir de leituras da literatura de língua inglesa, iniciou um trabalho pioneiro, que incluía 

um novo significante: ‘letramento’, no sentido científico de “práticas de linguagem que 

constituem a sustentação das atividades de uma sociedade letrada”. Foi a primeira a 

usar a palavra, com a intenção específica de fazer uma distinção com a alfabetização, 

em 1987, durante uma apresentação em congresso científico (SBPC) em Brasília. 

Defendeu seu doutorado em 1986, sendo o mesmo publicado em livro “Adultos não-

alfabetizados: O avesso do avesso”, com edição esgotada, e republicado com alterações 

com o título: “Adultos não-alfabetizados em uma sociedade letrada”. Lauro César Muniz 

baseou-se em publicações suas para criar o personagem Sassá Mutema, da novela O 

Salvador da Pátria. Vem refinando o conceito de letramento, mas sempre com a 

preocupação de dar contorno a uma teoria que contemple a desigualdade e as 

diferenças, sem cair no panfleto, e sim sustentando-se em pilares estritamente 
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científicos. Seu livro “Letramento a alfabetização” já teve nove edições e é 

cotidianamente citado em trabalhos científicos voltados ao tema. Fez concurso para 

Livre-Docência e Professora Titular. Realizou pós-doutorado com Carlo Ginzburg e 

Jacqueline Authier. Contou sempre com o apoio do CNPq, como bolsista de 

produtividade. A preocupação com o alcance dessas pesquisas resultou em um 

programa de alfabetização de adolescentes e adultos, que durou muitos anos, 

atendendo pessoas pobres analfabetas da região, ao mesmo tempo em que servia 

como disciplina de formação para os alunos do curso de Psicologia. Bairros pobres da 

periferia de Ribeirão Preto, funcionários da USP, favelas, usinas de cana, sanatórios 

psiquiátricos, entidades de abrigo para menores excluídos, cadeias, a própria rua: esses 

foram os locais onde se montaram classes. Foi assim que Leda contemplou o ‘lado do 

avesso’ da sociedade. 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/3426116122713706

Texto elaborado por:

Fabio Elias Verdiani Tfouni – Universidade Federal de Sergipe - Link para acessar o 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8322669872941535

Anderson de Carvalho Pereira – Link para acessar o Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/308693495250362 
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MARIA CÉLIA LEONEL

Maria Célia de Moraes Leonel nasceu em 27 de agosto de 1946, em Itapetininga-SP, 

filha de Mauro de Mello Leonel e Elisa César de Moraes Leonel. Filha de professora e 

estimulada pela família, interessa-se pelo magistério desde sua formação inicial, ao 

realizar o Curso Ginasial e o Colegial de Formação de Professores Primários no 

Instituto de Educação Peixoto Gomide, em Itapetininga. Cursou a graduação em Letras 

(Português-Francês) na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação D. 

Aguirre de Sorocaba entre 1965 e 1968. Exerceu a docência, a partir do segundo ano 

de graduação, em escolas de Sorocaba e Votorantim, mudando-se para a cidade de 

São Paulo a fim de assumir o cargo de professora efetiva de Português e  dedicar-se à 

Pós-graduação em Letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências  Humanas da 

USP de 1971 a 1976. Nesse ano,  defendeu a dissertação de mestrado A revista 

Estética: contribuição para o estudo do modernismo brasileiro, sob a orientação da 

Profa. Dra. Cecília de Lara,  publicada em 1984 pela Editora Hucitec, em convênio com 

o Instituto Nacional do Livro, na Coleção Linguagem e Cultura, com o título “Estética” e 

Modernismo, livro citado entre os estudos básicos para o conhecimento do Modernismo 

no Brasil. Em 1979, iniciou o doutorado na FFLCH da USP, sob a orientação da Profa. 

Dra. Cecília de Lara e, no mesmo ano, passou a integrar a equipe de organização do 

Arquivo Guimarães Rosa, autor que se tornará central em sua trajetória de 

pesquisadora. Sua tese intitulada Guimarães Rosa alquimista: processos de criação do 

texto, defendida em 1985, é a primeira a tratar das relações entre o arquivo de 

Guimarães Rosa e a sua obra, tornando-se referência para pesquisas posteriores. Sua 

dedicação às atividades como docente em instituições de ensino superior particulares 

em São Paulo e ao cargo de Professor III, retomado após afastamento de 1980 a 1984 

para o doutorado, encerrou-se em 1987, ao ingressar, após exame de seleção, no 

Departamento de Literatura do ILCSE da UNESP/Campus de Araraquara, atual 

Faculdade de Ciências e Letras.  As atividades voltadas a ensino, pesquisa e extensão 

foram indissociáveis em sua história na FCL, ao lado de contribuições fundamentais 

para a administração dessa faculdade, oriundas de sua participação em diretoria, 

conselhos, comissões e coordenação de pós-graduação.  No campo da pesquisa, suas 

reflexões e análises voltaram-se à obra de Guimarães Rosa e às teorias da narrativa, 

centrais nos projetos desenvolvidos, as quais se estenderam à orientação de bolsistas 

de iniciação científica, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-graduação em 
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Estudos Literários e pós-doutorandos, o que possibilitou a formação de um grupo de 

estudiosos sobre esses temas. Resultados de suas pesquisas foram continuamente 

divulgados em eventos e publicação de artigos em periódicos nacionais e 

internacionais, livros, capítulos de livros, traduções, organização de livros e periódicos, 

individualmente ou em coautoria, o que mostra, em sua trajetória acadêmica, o 

permanente trabalho de pesquisa e sua divulgação. A participação ativa em 

associações – Associação de Professores de Língua e Literatura (APLL), Grupo de 

Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL), Associação de Linguística e 

Filologia da América Latina (ALFAL), Associação de Pesquisadores do Manuscrito 

Literário (APML),  Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC),  

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL) 

– marca sua contribuição para o fortalecimento dos estudos literários na área de Letras. 

Destaca-se, em suas publicações, a obra Guimarães Rosa: Magma e a gênese da obra, 

publicada pela Editora Unesp, em 2000, por sua relevância para os estudos sobre os 

textos rosianos. Esse trabalho é fruto de sua tese de livre-docência, apresentada em 

1998. Tornou-se professora titular em 2007 e exerceu, até a aposentadoria em 2013, 

atividades de docência e orientação  junto ao Departamento de Literatura da 

FCL/UNESP - Campus de Araraquara. Atua, até o presente momento - na condição de 

professora voluntária credenciada como docente permanente e orientadora  - no 

Programa de  Pós-Graduação em Estudos Literários da FCL/Campus de Araraquara, 

ministrando palestras, conferências, comunicações em eventos nacionais e 

internacionais e realizando publicações. Fontes: Memorial apresentado em 2007 à FCL 

- Campus de Araraquara da UNESP para a realização do Concurso Público de Provas e 

Títulos para provimento de cargo de Professor Titular junto ao Departamento de 

Literatura no conjunto de disciplinas Literatura Brasileira I, II, III e IV. Curriculum Vitae. 

Currículo Lattes.

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/9794317900231133

Texto elaborado por Maria Carolina de Godoy – Universidade Estadual de Londrina – 

UEL – Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/0455778873749925
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MARIA HELENA DE MOURA NEVES

Maria Helena de Moura Neves nasceu em Taiaçu, pequena cidade do Estado de São 

Paulo. Seus pais eram professores primários e, aos quatro anos de idade, Maria Helena 

começou a aprender a ler,  em português e em espanhol, sozinha, nos poucos jornais e 

revistas que tinha ao seu alcance. Aos oito anos, terminou o primário, mas, como não 

tinha idade para entrar no ginásio, secretariou seu pai por três anos no Grupo Escolar 

onde ele trabalhava, agora em São Carlos, também no interior de São Paulo. Fazia 

folhas de pagamento, mapas de movimento e recebia como recompensa um “spumone” 

da sorveteria que havia em frente à escola. Enquanto isso, também se preparava 

sozinha para o exame de admissão ao ginásio, lendo inúmeras vezes a seção de cada 

matéria do livro do Raja Gabaglia. Após o Ginásio, fez o Clássico e o Normal 

simultaneamente, formando-se aos dezessete anos. Maria Helena, que gostava muito 

de línguas e devorava livros, queria continuar estudando, principalmente português, 

francês e latim. No entanto, como se formou em primeiro lugar no Normal com notas 

acima de noventa, ganhou um prêmio: poderia escolher o Grupo Escolar onde daria 

aulas sem necessidade de enfrentar a roça. Ela escolheu uma escola em Araraquara, 

onde moraria depois de casada. Sem poder cursar uma faculdade, foi autodidata por 

muito tempo: comprava, lia e relia livros de literatura brasileira e portuguesa, de 

gramática e de filologia portuguesa. Após prestar Exames de Suficiência (destinados a 

professores sem curso superior que tinham autorização para ministrar aulas no ginásio e 

no colégio), foi aprovada e começou a lecionar Português no Instituto de Educação de 

Araraquara, onde ficaria por quase vinte anos. Com os filhos maiores, entrou na 

faculdade na primeira turma do curso de grego com a meta de conhecer as origens 

gregas da nossa gramática. Mal terminou a graduação em grego, iniciou a licenciatura 

em alemão porque a bibliografia de grego contava com muitos títulos em alemão. No 

ano seguinte, começou sua carreira universitária na Faculdade de Letras de Araraquara 

como professora assistente de grego. Dois cursos de especialização depois (um em 

Linguística e outro em Literatura e Civilização Grega), iniciou o Mestrado em Letras 

Clássicas e Vernáculas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP 

em 1974. No Exame de Qualificação, a banca examinadora recomendou que Maria 

Helena fosse fosse direto para o Doutorado, que defendeu em 1978. Em 1984, defendeu 

sua tese de livre-docência na Unesp de Araraquara, onde era docente efetiva. A 

preocupação com a origem grega da disciplina “Gramática” rendeu, dentre tantos outros 
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trabalhos relevantes, a publicação do livro “A vertente grega da gramática tradicional” 

(1987). Nas palavras do professor Isaac Nicolau Salum, “poucas pessoas entre nós 

poderiam tomar o encargo de preparar um livro como esse”. Em seu trabalho na 

universidade, Maria Helena sempre manteve um contato muito estreito com os os 

professores dos ensinos fundamental e médio partindo de sua crença de que “é sua [da 

Universidade] tarefa uma integração permanente com as escolas de 1º e de 2º graus, a 

fim de que passem experiências e se realimentem mutuamente as forças básicos do 

processo educacional do país” (NEVES, 1984, p. VIII). Além das dezenas de livros 

publicados, das centenas de trabalhos apresentados e publicados, é absolutamente 

indispensável que se mencione a monumental [adjetivo utilizado por Fiorin (2007)] 

Gramática de Usos de Português, lançada em 2000. Foi a primeira e é, até o momento, 

a única mulher no Brasil a escrever uma gramática. E uma gramática de usos, apoiada 

em uma base de dados de 70 milhões de ocorrências, que mostra como a língua 

portuguesa é utilizada pelos falantes brasileiros na atualidade. Os usos dos itens lexicais 

e gramaticais são explorados em todos os níveis, partindo-se do “princípio de que é no 

uso que os diferentes itens assumem seu significado e definem sua função, e de que as 

entidades da língua devem ser avaliadas em conformidade com o nível em que ocorrem, 

definindo-se, afinal, na sua relação com o texto” (NEVES, 2000, p. 13-14). Dentre outros 

prêmios, a professora Maria Helena de Moura Neves recebeu, em 2012, o Título de 

Professora Emérita, obtido “pela eminente posição alcançada no ensino, na pesquisa, e 

relevantes serviços de extensão e gestão administrativa prestados à instituição da 

UNESP, Faculdade de Ciências e Letras”. Por fim, a professora Maria Helena já 

orientou, até o momento (2018), mais de 200 trabalhos, dentre TCCs, ICs, Mestrado, 

Doutorado e Pós-doutorado. E deixou sua marca em cada um de seus alunos e 

orientandos. Utilizando as palavras de Neves (1984, p. IV),

“… o que nos marca é sempre gente. É o homem, com sua força 
de animal sagrado, às vezes mais animal, às vezes mais sagrado. 
Mas sempre forte. Para construir ou para destruir. Para marcar o 
seu semelhante. Para decidir do seu percurso. Os Mestres, 
particularmente, põem sagrado em nossa vida”.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/7763723797874715

Texto elaborado por Juliano Desiderato – Universidade Estadual de Maringá – UEM – 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/4088784180771269
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MARIA IRMA HADLER COUDRY

Maria Irma Hadler Coudry - Maza - é Professora Titular (2012) e Livre-Docente (2002) do 

Departamento de Linguística, Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), UNICAMP. 

Nascida em São Paulo, é filha de Walter, médico, primeiro professor universitário 

contratado pela UNICAMP em 1963, e Irma, com os quais diz ter se familiarizado com a 

ordem e a desordem, a ciência e a casa*. Em 1954 a família se mudou para Ribeirão 

Preto e por sete anos morou na fazenda Monte Alegre. Na ocasião, aos quatro anos de 

idade, Maza entrou no Jardim de Infância do Vita et Pax, um colégio, como ela mesma 

reconhece: avante de sua época. Tinha letra quadrada, autonomia demais, escolheu 

caminhos diferentes, o que repercutiu (positivamente) em sua vida. Estudou nessa 

escola por 9 anos, quando a família se mudou para Campinas. Faz parte da história dos 

cursos de Linguística, Letras e Fonoaudiologia da UNICAMP, sendo uma das docentes 

responsáveis pela criação deste último. Na década de 70 concluiu a graduação na 

primeira turma de Ciências Humanas da UNICAMP, instituição em que fez, ainda, o 

Mestrado (1978) e o Doutorado em Linguística (1986), com estágio clínico na 

Universidade Livre de Bruxelas (1982-1984). Em 1993-1994 fez pós-doutorado na 

Universidade de Newcastle, Inglaterra. Introduziu a Neurolinguística como domínio de 

estudo na UNICAMP (1981), atuando na linha de pesquisa que relaciona linguagem, 

cérebro e mente, voltada para o estudo da afasia, sob uma visão discursiva. São mais 

de 45 anos de vida acadêmica em ensino, pesquisa, extensão e divulgação de uma área 

de pesquisa nova no Brasil, que abriu novas perspectivas para pesquisadores com 

diferentes formações. O trabalho da Maza na Neurolinguística Discursiva (ND) faz frente 

ao discurso e a ação da área médica que alimentam o determinismo orgânico e a 

patologização crescente (e, muitas vezes, sem saída) de crianças e jovens com 

dificuldades escolares diversas; o agravamento, muitas vezes, de afásicos (e de outros 

sujeitos cérebro-lesados) devido às atividades a que são submetidos: testes e tarefas 

sem sentido. Na perspectiva da ND, ao contrário, as relações com os sujeitos são 

fabricadas artesanalmente. A metodologia heurística da ND se caracteriza pela 

descoberta, no processo, de dados-achados que ajudam a compreendê-los e, assim, 

abrem caminho para a teorização e o diálogo com vários autores. É co-responsável pelo 

Centro de Convivência de Afásicos (CCA), da UNICAMP, criado em 1989, fruto de um 

convênio interdisciplinar entre o Departamento de Linguística, do IEL, com o 

Departamento de Neurologia, da Faculdade de Ciências Médicas, da universidade. O 
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CCA é um lugar de convivência entre afásicos e não-afásicos (pesquisadores terapeutas 

e familiares/amigos) que participam de um ambiente onde se abrem as mais diversas 

possibilidades de construção de sentidos entre interlocutores, mediados por recursos 

metodológicos e pelos acontecimentos de que se fala/escreve/lê/imagina na vida 

organizada em sociedade. É responsável, também, pelo Centro de Convivência de 

Linguagens (2004) - CCazinho, onde desenvolve um trabalho de leitura e escrita com 

crianças e jovens (e seus familiares). 

*Informações contidas no Memorial de Coudry, para obtenção da titularidade em 

Linguística (2012);

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/0114053321406787

Texto elaborado por:

Fernanda Freire - Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/2727662627646050

Monica Caron - Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/3408975195954782

Rosana Novaes - Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/4160514261572828



35

MARIA TEREZA CAMARGO BIDERMAN (em memória)

Maria Tereza de Almeida Camargo nasceu na Fazenda Boa Vista no município de 

Bananal, em 02 de março de 1936, filha de Otávio de Sousa Camargo e de Maria José 

de Almeida Camargo. Curso o ensino secundário no Colégio Stella Matutina, em Juiz de 

Fora (MG) de 1947 a 1950, concluindo-o no Colégio São Paulo, em 1951. Neste mesmo 

ano, ingressou no curso de Letras Neolatinas na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) e o concluiu em 1957. No ano 

seguinte, iniciou o curso de Especialização em Letras na mesma Faculdade e no 

período de 1962 a 1964 esteve em Strasbourg (França), onde fez especialização em 

Filologia Românica e em Linguística Geral e Românica no Centro de Filologia e 

Literaturas Românicas na Universidade de Strasbourg. No início de 1965, regressando 

da França, foi indicada para lecionar Filologia Românica na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Marília, dando início a sua carreira universitária no curso de Letras. 

Iniciou, no mesmo ano, doutorado na USP sobre o Vocabulário e o Estilo de Fernando 

Pessoa por meio da Estatística Linguística. Começava, com seu doutorado, a carreira 

em Lexicologia e Lexicografia, Ciências do Léxico que a acompanharam em todo o seu 

percurso de pesquisadora. Defendida sua tese intitulada Análise Computacional de 

Fernando Pessoa - Ensaio de Estatística Léxica, em 1969, sob orientação do Prof. Isaac 

Nicolau Salum, Maria Tereza inaugurava essa nova linha de pesquisa nos estudos 

lexicais. Ao longo de um período de aproximadamente 25 anos, iniciando em 1971 até 

2004, Maria Tereza fez vários pós-doutorados em universidades estrangeiras de 

renome: Stanford University (USA em 1971- 1972); New York University (1978); 

Université de Nancy I (França em 1981); Universidade de Lisboa (1985); Université de 

Nancy I (1986); Birmigham University (Inglaterra- 1992); IULA – Universitat Pompeo 

Fabra (Barcelona, 1999); Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (2004). Em 

todos esses estágios, foram a Lexicografia e a Linguística de Corpus suas áreas de 

maior interesse. Nesse mesmo período, fez sua livre-docência na Universidade de São 
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Paulo, em 1974, sendo submetida a concurso público de provas e defesa da tese 

intitulada A Categoria do Gênero. Até 1977, Maria Tereza atuou como docente da 

Faculdade de Filosofia de Marília. Em dezembro do mesmo ano foi remanejada para o 

Instituto de Letras, Ciências Sociais e Educação (atual Faculdade de Ciências e Letras – 

UNESP -  Araraquara). Além de suas atividades de docência na graduação em Letras, 

Maria Tereza se dedicou intensamente na organização e implementação do Programa 

de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da FCL, sendo sua 1ª 

coordenadora e ministrando as disciplinas Lexicologia e Lexicografia e Língua, Cultura e 

Sociedade. Em 1981, Maria Tereza realizou estágios na Europa em Lexicografia na 

Editora Longman em Londres; no Institut de la Langue Française, em Paris e no Instituto 

de Lingüística Computazionale em Pisa. Com a experiência adquirida, fixou as bases da 

Linguística Computacional no Programa de Pós-Graduação da FCL de Araraquara. A 

vasta produção científica de Maria Tereza reúne a publicação de vários dicionários, 

como, por exemplo: Dicionário de Termos Financeiros e Bancários (2006); Dicionário do 

Estudante (2005); Dicionário Ilustrado de Português (2005); Dicionário Didático do 

Português (1998). Livros como Teoria Linguística. Teoria Lexical e Linguística 

Computacional (2001) e Teoria Linguística – Lingüística quantitativa e computacional 

(1978), obras fundamentais para o pesquisador que quer se enveredar pelos estudos 

lexicológicos e lexicográficos. De 1994 a 1996, foi a coordenadora do Grupo de Trabalho 

de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOLL, grupo que foi aos poucos 

congregando pesquisadores das Ciências do Léxico de todo o país. Maria Tereza, ao 

longo de sua carreira esteve envolvida em inúmeros projetos financiados por agências 

de fomento à pesquisa como FAPESP, CAPES e CNPq. Foi junto a esta instituição que 

Maria Tereza encaminhou, em 2005, o projeto, intitulado Dicionário Histórico do 

Português do Brasil – séculos XVI, XVII e XVIII, que concorreu em edital do programa 

Institutos do Milênio e venceu na área da Linguística, único projeto contemplado em todo 

o Brasil. Foram sua produção linguística e sua brilhante carreira acadêmica que 

lhe renderam o título de Pesquisador Sênior pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pouco antes de seu falecimento.
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Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/8915508885677915

Texto elaborado por Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa - Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Câmpus de Araraquara  – Link para acessar 

o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4373670900833018 e

Odair Luiz Nadin da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 

UNESP – Câmpus de Araraquara – Link para acessar o Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/846931487395849
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NORMA DISCINI

Norma Discini de Campos, "vinda de Laranjal Paulista" - como ela mesma enfatiza 

quando fala sobre seu percurso - foi professora de Língua Portuguesa na Educação 

Básica e autora de livros didáticos (série Leitura do Mundo, em parceria com a Profa. 

Dra. Lúcia Teixeira, por exemplo). Realizou Mestrado e Doutorado sob orientação do 

Prof. Dr. José Luiz Fiorin: o primeiro, em 1989, na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP) e o segundo, em 1996, já na Universidade de São Paulo (USP). 

Segundo ela, "a pós-graduação é seu projeto de vida" e não há profissional que encare 

o desafio do universo acadêmico com mais força e coragem - seu lema pessoal. De 

1992 a 2003 foi professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuando nos 

cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras. Em 2003 foi aprovada no concurso 

para professor de Linguística e Semiótica na Universidade de São Paulo (USP), onde 

permaneceu até 2016 atuando fervorosamente nas disciplinas de Introdução à 

Linguística e nas relevantes disciplinas da Pós-graduação do Departamento de 

Linguística, tais como A Semiótica no limiar, Bakhtin e o Círculo: Dialogismo e polifonia, 

Tópicos da teoria da enunciação, Uma abordagem discursiva da autoria, Semiótica e 

Retórica, entre outras. A Profa. Dra. Norma Discini é um sujeito que se define, assim 

como sua própria pesquisa, mais aos limiares que aos limites. Seu fazer acadêmico está 

sempre se renovando e na busca pelo diálogo: seus trabalhos contemplam as 

circunvizinhanças da Semiótica greimasiana com outras teorias, tais como a 

fenomenologia do eixo Husserl/Merleau-Ponty, o quadro teórico de M. Bakhtin e seu 

Círculo e a Análise do Discurso francesa. Norma Discini é professora associada do 

Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (DL-FFLCH-USP), instituição à qual se vincula como 

professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Semiótica. A 

pesquisadora é autora de relevantes obras na área de Letras e Linguística, tais como: 

Corpo e estilo; A comunicação nos textos e O estilo nos textos, publicados pela Editora 

Contexto. Sempre em busca de novos projetos, realizou Pós-doutorado, em 2014, na 

Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis sob supervisão do Professor Denis Bertrand. 

Atualmente é professora visitante na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde 

atua na linha de pesquisa Linguagem, texto e discurso. Dotada de todas as 

modalidades, Norma Discini se constitui enquanto professora, pesquisadora e ser 

humano que não tem medo de partir para a performance. E o faz com excelência.
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Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/0026069375576358

Texto elaborado por Julia Lourenço Costa – Universidade Federal de São Carlos/ 

FAPESP – Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/5592296124389416
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REGINA ZILBERMAN

A professora e pesquisadora Regina Zilberman é referência nacional e internacional na 

área dos estudos literários, tendo escrito inúmeros trabalhos que privilegiam 

especialmente os temas: leitura, história da literatura, literatura do Rio Grande do Sul, 

estética da recepção, formação do leitor e literaturas infantil e juvenil. Gaúcha, nascida 

em Porto Alegre no ano de 1948, como ela enfatiza em entrevista à GaúchaZH, no 

mesmo ano de falecimento de Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil 

brasileira, literatura essa que se constitui, na produção acadêmica dessa autora, como 

um dos seus grandes campos de reflexão. Tornou-se leitora desde cedo motivada pelos 

pais e, quando da opção pelo curso superior, decidiu cursar Letras na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Doutorou-se, posteriormente, em Romanística pela 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, na Alemanha, e realizou dois pós-doutorados, um 

na Alemanha e outro na Inglaterra. Atualmente leciona na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul e é bolsista Produtividade em pesquisa do CNPq. A tendência para as 

letras e as leituras talvez se deva à sua avó materna, como relata na supracitada 

entrevista concedida à GaúchaZH, uma vez que essa avó gostava imensamente de 

literatura e de teatro e era ela quem contava histórias e lia livros em voz alta para a 

então menina Regina. A obra de Regina Zilberman é leitura obrigatória nos estudos 

sobre a formação de leitores e sobre a história e as práticas da literatura infantil. Nas 

dissertações e teses da referida área, os livros e artigos de Zilberman figuram como 

fundamentação de grande parte dos argumentos e hipóteses. Os estudos da Estética da 

Recepção, em sua produção, articulam-se como pertinentes suportes para a 

problematização das práticas leitoras no Brasil. Em seus ensaios e artigos, sempre 

encontramos posicionamentos que não só mapeiam as práticas de leitura e os 

processos de formação de gosto literário, mas especialmente refletem sobre tais práticas 

e processos, desvelando aguçadas posições críticas que possivelmente interferem na 

postura dos seus leitores, como é o caso da afirmativa que sustenta boa parte dos 

argumentos do seu livro Fim do livro, fim dos leitores?: “ler faz bem”, afirmativa que se 

contrapõe aos supostos perigos provocados pela leitura literária. O seu atual projeto de 

pesquisa - História da Literatura e narrativa literária: constituição de cânones em língua 

portuguesa e a contribuição de Ferdinand Denis -, com bolsa CNPq, contempla outro 

campo muito importante de sua obra, a historiografia e a crítica literárias, campo de 

enorme importância, relacionado aos critérios de avaliação eleitos pelos críticos e 
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historiadores de literatura e, nesse sentido, também à construção do cânone literário. É 

relevante também ressaltar os prêmios e titulações com os quais a autora foi 

contemplada, pois eles concretizam o seu reconhecimento como uma das mais 

importantes pesquisadoras da área dos estudos literários no Brasil. São inúmeros os 

prêmios e títulos, conferidos por valorosas instituições, como a Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil, a Associação de Leitura do Brasil, a Biblioteca Nacional, a 

Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul, a União Brasileira do Livro, a 

Fundação Cultural do Distrito Federal e a Universidade Estadual de Santa Maria, dentre 

outras. Para o escritor argentino Jorge Luís Borges, todo escritor deve reconhecer-se 

primeiramente como um potencial leitor; no caso de Regina Zilberman, vemos esse 

reconhecimento levado a sério em suas práticas de pesquisa e escrita, uma vez que é 

sempre a voz de uma leitora sagaz que enuncia as potencialidades da literatura e suas 

possibilidades de leitura.

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4665308843785788

Texto elaborado por Marisa Martins Gama-Khalil (UFU/CNPq) – Link para acessar o 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9430138689219946
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ROSÁRIO GREGOLIN

Maria do Rosário de Fátima Valencise Gregolin nasceu na cidade de Torrinha (SP) e 

passou sua primeira infância junto aos seus irmãos em uma vila de casas onde se 

acentuava a convivência integrada de muitas crianças. Ela sempre atribuiu a essa 

experiência a capacidade que possui de agregar pessoas e desenvolver trabalhos 

conjuntos. Sempre envolvida com os domínios da linguagem, cedo se dedicou às Letras 

e atua como professora há mais de quarenta anos. Em 1979, seu interesse por estudar 

a literatura fantástica acentuou sua atração pelo saberes marginais. Sob a orientação 

forte e segura da Profa Dra Suzi Frankl Sperber defendeu em 1983, na Unicamp, a 

dissertação denominada Mistério e Esterilidade: o fantástico em Murilo Rubião. Em 

1985, em uma guinada em direção aos estudos do discurso, que lhe permitiam 

pesquisar materiais não só de caráter literário, mas também didático e midiático, a 

Rosário Gregolin, como muitos a denominam, iniciou seu doutorado, sob a orientação do 

Prof. Dr. José Luís Fiorin, defendendo, em 1988, a tese As fadas tinham ideias: 

estratégias discursivas e produção de sentidos; muito elogiada pela banca composta, 

dentre outros, pela presença de duas também grandes estudiosas na área, as 

professoras Dra. Maria Helena de  Moura Neves e Dra. Diana Luz Pessoa de Barros. 

Ainda em 1985, tornou-se docente do Departamento de Linguística da UNESP de 

Araraquara, inscrevendo-se, naquele momento, na inovadora área dos estudos da 

Análise do Discurso derivada de pesquisadores franceses, que nos anos de 1970 e 

1980 problematizaram as formas de interpretação e os fenômenos linguísticos 

intrínsecos à produção de sentidos. Tendo sido a segunda metade dos anos de 1980 

marcada pela retomada da democracia no país e consequente abrandamento da 

censura a respeito dos objetos de pesquisa, temas que antes não tinham espaço nos 

estudos universitários puderam finalmente vir à luz. Nesta conjuntura, a Prof. Dra. 

Rosário Gregolin contribuiu muito para desenvolvimento de pesquisas na área da Teoria 

e Análise do Discurso para a qual os conceitos de discurso, história e ideologia 

tornaram-se balizas na interpretação dos sentidos. Michel Pêcheux, Michel Foucault e 

Mikhail Bakhtin (‘os três Michéis’, expressão frequentemente empregada pela 

professora) tiveram muita influência em suas pesquisas. Em muitas ocasiões, ela 

proferiu conferências e publicou artigos sobre os conflitos e as articulações entre esses 

autores. O livro Foucault e Pêcheux na Análise do Discurso: diálogos e duelos alicerçou 

a presença de Foucault nos estudos do discurso no Brasil. Como autora de livros 
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didáticos e pesquisadora da Análise do Discurso, percorreu o Brasil, atendendo a 

numerosos convites para conferências, que proferiu sempre com a didática que lhe é 

peculiar, arrebanhando pesquisadores e alunos que tinham interesse em estar com o 

Grupo de Estudo de Análise do Discurso – Araraquara (GEADA). Refletindo o seu 

pioneirismo, ela e seus orientandos exploraram temas densos como a memória e as 

identidades do feminino, os conflitos entre as identidades locais e globais, a mídia na 

produção dos discursos políticos, os processos de resistência na sociedade 

contemporânea, dentre outros. Tornou-se Livre Docente em 2008, apresentando 

resultados de pesquisa sobre Análise do Discurso: história, epistemologia, exercícios 

analíticos. Em projeto de pesquisa atual (PQ-CNPQ), investiga Heterotopia, Identidades: 

vozes de resistência e ativismo digital. De forma muito ativa, sabendo sempre tratar com 

equilíbrio e profissionalismo a intensa exigência do trabalho, revelou-se uma 

pesquisadora de referência na área. Até 2017, orientou 27 dissertações de mestrado e 

45 teses de doutorado. Foi coordenadora da pós-graduação em Linguística, da UNESP 

(de 1995 a 2000), Coordenadora acadêmica do DINTER UNESP/UFMA (2005-2010) e 

Coordenadora do PROCAD UNESP/UFAC (2005-2014), estes dois últimos financiados 

pela CAPES. Mesmo tendo se aposentado em 2017, mantém-se atuando no curso de 

pós-graduação em Linguística da UNESP – Araraquara, onde orienta e oferece 

disciplinas. Com forte pesquisa e enorme disposição e competência, a Profa. Dra. 

Rosário Gregolin é uma representante da força da mulher na produção científica do 

conhecimento no Brasil. 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/4995921934522390

Texto elaborado por Vanice Maria de Oliveira Sargentini – Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar – Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1406919572611392
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ROSA VIRGÍNIA BARRETO DE MATTOS OLIVEIRA E SILVA 
(em memória)

A linguista histórica brasileira Rosa Virgínia Barreto de Mattos Oliveira e Silva nasceu 

em 27 de julho de 1940 em Salvador  Bahia e faleceu na mesma cidade no dia 16 de 

julho de 2012.  Sempre que indagada sobre a sua opção pelos estudos históricos do 

português, dizia que, "ainda na sua graduação logo no início dos anos sessenta do 

século passado, foi mordida, definitivamente, pela história da língua". De lá até muito 

recentemente, essa mordida das veredas históricas do português em Rosa Virgínia, não 

deixou de produzir os melhores frutos para a linguística brasileira. Descrever 

minuciosamente a história do português quer seja brasileiro ou europeu, como uma 

arqueóloga da língua, escavando os meandros históricos pelos quais essa língua 

percorre(u) desde a Idade Média até bem pouco tempo atrás, sempre esteve no 

horizonte teórico-metodológico e acadêmico da linguista brasileira Rosa Virgínia Barreto 

de Mattos Oliveira e Silva. Atenta não só com as questões da ciência linguística, mas 

com os problemas sociais, a linguista sempre se preocupou também em refletir sobre as 

contribuições da linguística histórica para o ensino de português na escola. Defendia 

com veemência que a pesquisa acadêmica não poderia estar distante da sala de aula de 

português. Em um texto ainda inédito no qual relata o seu início de carreira a uma 

amiga, Rosa Virgínia disse: "Olha, muita gente está alfabetizando pelo Brasil e poucos 

se dedicam ao passado da língua portuguesa. No meu caso, tanto posso alfabetizar, 

como pesquisar o português do período arcaico". Essa fala deixa bastante claro que 

pesquisa em linguística diacrônica e ensino do português sempre estiveram na densa e 

produtiva agenda trabalho de Rosa Virgínia. A professora Rosa Virgínia doutorou-se em 

linguística pela Universidade de São Paulo em 1971. Embora sua tese esteja inscrita no 

domínio da filologia, Rosa Virgínia desenvolveu pesquisas que não se deixam se 

circunscrever nesse domínio apenas. Desde muito cedo, estabeleceu um rico diálogo 

com outras áreas da linguística como a Sociolinguística e a Dialetologia. Foi Professora 

Titular e Emérita da Universidade Federal da Bahia ¿ UFBA e Pesquisadora 1 A do 

CNPq. Foi fundadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFBA. 

Publicou mais de 60 artigos em renomadas revistas brasileiras e estrangeiras, 18 livros e 

40 capítulos de livros. Vários desses livros, capítulos e artigos foram publicados em 

Portugal e são consultas obrigatórias aos pesquisadores da área. Dentre os inúmeros 

trabalhos publicados que merecem destaque estão, por exemplo, a publicação, em co-
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autoria com Nelson Rossi e Dinah Calou, do Atlas Prévios do Falares Baianos 

APFB (1963): primeiro atlas linguístico publicado no Brasil e referência ainda atual para 

estudos na área de dialetologia e sociolinguística. O livro O português arcaico: fonologia, 

morfologia e sintaxe, publicado em 2006, é outra obra da autora que merece destaque. 

Trata-se também de uma obra de referência obrigatória para os estudiosos do português 

(brasileiro e europeu). Orientou 23 dissertações de mestrado, 12 teses de doutorado e 

um grande número de trabalhos de iniciação científica. Muitos de seus ex-orientados são 

linguistas internacionalmente (re)conhecidos. Desde 1990 trabalhou com muito afinco 

para a consolidação Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) - 

http://www.prohpor.org/. Projeto que reúne pesquisadores das mais variadas tendências 

linguísticas e tem como objetivo central o estudo da constituição histórica da língua 

portuguesa, desde o período arcaico, infletindo, a partir do século XVI, para a 

investigação do português brasileiro. Ademais, o Programa para a História da Língua 

Portuguesa (PROHPOR) serviu de inspiração para a criação de diversos outros projetos 

similares no âmbito do português histórico brasileiro. Rosa Virgínia contribuiu 

decisivamente para a implementação e consolidação dos estudos diacrônicos do 

português na linguística brasileira. 

Sua partida inesperada no inverno de 2012, precisamente em 16 de julho, na capital 

baiana, faltando pouco mais de uma dezena de dias para o seu septuagésimo segundo 

aniversário, deixou a linguística brasileira, sobretudo, no âmbito dos estudos diacrônicos, 

além de mais triste, um pouco como uma história "à beira da falésia"1, ou seja, entre a 

certeza, a inquietude e elãs muito otimistas.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/3149705136297230

Texto elaborado por Roberto Leiser Baronas  –  Universidade Federal de São Carlos  – 

UFSCar. Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/4613001301744682

1 Expressão tomada de empréstimo do título do livro do historiador francês Roger Chartier "À beira da falésia: a 
história entre certezas e inquietude", publicada pela Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
em 2002. 
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SILVIA BRAGGIO

Silvia Lucia Bigonjal Braggio nasceu em Mogi Mirim - SP, em 12 de junho de 1945. 

Descendente dos dois lados de avós italianos imigrantes no fim do século XIX, é filha de 

Aristides Bigonjal e Elza dos Santos Bigonjal e irmã de Antônio Carlos Bigonjal e Julio 

Roberto Bigonjal. É mãe de dois filhos, Davide e Stefano, e tem um neto, Daniel.  

Estudou em escola pública, tendo feito o 1º. Grau o Grupo Escolar Coronel Venâncio e o 

2º. Grau no Colégio Estadual Monsenhor Nora e 02 anos no Instituto Educacional 

Imaculada Conceição, escolas tradicionais de Mogi Mirim. Fez o curso de Letras: 

Português/Francês/Latim na PUC de Campinas - SP (1975), foi orientanda do professor 

Aryon D. Rodrigues no mestrado em linguística - línguas indígenas/Unicamp, quando 

defendeu a dissertação intitulada “Aspectos Fonológicos e Morfológicos do Kadiwéu” 

(1981). Sob a orientação do Dr. Garland D. Bills -  estudioso de Quêchua no Equador e 

Espanhol nos EUA - defendeu a tese intitulada “The Sociolinguistics of Literacy: a study 

of the Kaingamg a Brazilian Indian Tribe” como requisito para obtenção do título de PhD 

da University of New Mexico  Educational Linguistics (1986), onde estudou com  Bolsa 

da CAPES. Para a pesquisa da tese, Braggio esteve em Trabalho de campo no ano de 

1984 na área indígena Kaingang em Guarapuava, Paraná. Em 2001, sob a supervisão 

do Dr. G. D. Bills, fez o estágio de Pós-doutorado na University of New Mexico  

Educational Linguistics como "Visiting Scholar", contando com bolsa CAPES. De volta 

ao Brasil com a família, Silvia foi admitida na Universidade Federal de Sergipe, onde 

atuou de março  de 1986 a agosto de 1987 com Bolsa de Recém Doutor do CNPq. Em 

Aracaju, trabalhou com alfabetização, formando grupos de pesquisa/estudo e orientando 

muitos alunos. Também atuou junto às escolas públicas de Sergipe como consultora da 

SEDUC/SE e da Fundação Educar de Sergipe. Em 1987, foi aprovada como professora 

efetiva na Faculdade de Letras (FL) da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde atua 

atualmente como professora colaborada do programa de Pós-graduação em Letras e 

Linguística. Em 1988, fundou com Marita Porto Cavalcante o Grupo de Educação e 

Línguas Indigenas do Museu Antropológico da UFG e atuou como líder até 2017. 

Continua no grupo. Em 1991, com Raquel Teixeira e Lydia Poleck, apresentou o Projeto 

de Educação para os Povos Indígenas do Tocantins, no qual atuou até 2000. A partir do 

referido projeto foram formados professores indígenas das 7 etnias/povos do Estado do 

Tocantins e de 3 etnias do Estado de Goiás. Desde sua formação, Braggio se dedica à 

Linguística Indígena, trabalhando especialmente com Sociolinguística Educacional e 
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com Etnossintaxe, disciplinas das quais é considerada pioneira no Brasil. Na UFG, 

reuniu um grupo forte de pesquisadores em Aquisição de línguas e também um grupo 

sólido de pesquisa com povos e línguas indígenas. Articulando FL e o Museu 

Antropológico/UFG, organizou um centro de estudos de línguas indígenas na UFG, 

desenvolvendo estudos na linha de pesquisa etnolinguística, a qual inclui trabalhos de 

pesquisa linguística e trabalhos voltados para a educação escolar indígena. Atualmente, 

são estudadas mais de 20 línguas indígenas na UFG. Trabalha em seus projetos, desde 

2003, com a língua xerente. Orientou estudantes nas línguas xerente, terena, tapirapé, 

avá-canoeiro, karajá e  bakairi. Até o momento, formou 29 mestres e 6 doutores, com 

trabalhos voltados ou para a análise e descrição de línguas indígenas ou para aspectos 

da educação linguística, enfocando, em especial, a sociolinguistica e educação 

indígena. Entre seus projetos voltados para as sociedades indígenas, merece destaque 

o projeto LIBA: Línguas Indígenas Brasileiras Ameaçadas de Extinção: documentação 

(descrição e análise) e tipologias sociolinguísticas, em desenvolvimento desde 2003 com 

Bolsas de Produtividade em Pesquisa, do CNPq, Pesquisadora 1D. 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/0112693513148280

Texto elaborado por Sinval Martins de Sousa Filho -FL-UFG – Link para acessar o 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5359385370592200
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SUZANA CARDOSO (em memória)

Suzana Alice Marcelino Cardoso, natural de Jacobina, formou-se em Letras Neolatinas 

pela Universidade Federal da Bahia em 1960. Concluiu o mestrado em Letras e 

Linguística pela mesma universidade em 1979, e o doutorado em Letras pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2002. Sua carreira acadêmica foi pontuada 

por sucessos. Suzana Cardoso é destaque entre os grandes nomes da Dialetologia no 

Brasil, com larga experiência na área da variação da Língua Portuguesa. Com Nelson 

Rossi – idealizador e um dos autores do primeiro atlas brasileiro, o Atlas Prévio dos 

Falares Baianos – APFB (1963) –, ainda em início de carreira, em 1969, fez parte do 

grupo de pesquisa que implantou o Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana 

Culta (Projeto NURC) no Brasil. Uma das fundadoras da Associação Brasileira de 

Linguística (ABRALIN), participou de sua Direção (presidiu a Associação no período de 

1993-1995) e organizou o seu I Congresso Internacional. Coordenou o GT de 

Sociolinguística da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e 

Linguística (ANPOLL), de 1992 a 1994, além de membro da Associação dos Professores 

Universitários da Bahia (APUB), integrando seu quadro de fundadores. Professora 

emérita da UFBA, atuou também no exterior. Logo após sua graduação (1961-1962), foi 

Leitora de Português na Universitãt-zu Köln – Alemanha e, em 2008, foi professora 

visitante na Université Paris 13 Nord-UFR, França. Foi docente convidada em diversas 

instituições nacionais, entre elas UnB, UFAL, UEFS e UNIFACS. Filiada à Societé de 

Linguistique Romaine, à Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) 

e ao LDI – Lexiques, Dictionnares, Informatique da Universidade Paris 13, entre outras 

entidades científicas, foi docente permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Língua e Cultura da UFBA, disseminando a Dialetologia brasileira por congressos 

internacionais e nacionais. Foram muitas as suas contribuições:  30 livros publicados; 

quase duas centenas de artigos publicados em diversos veículos (entre eles, livros, 

anais e jornais) divulgando os estudos linguísticos. Em sua vida acadêmica, participou 

de 234 congressos e orientou uma centena de estudantes em vários níveis de formação. 

Participou da realização e publicação do Atlas Linguístico de Sergipe – volume I, em 

1987, e volume II, em 2002. Com outros pesquisadores brasileiros, iniciou o Projeto 

Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, sendo sua Diretora-Presidente por 21 anos e 

publicando os volumes I e II em 2014, além de 7 edições da coletânea Documentos, 

revista do ALiB. Pesquisadora e bolsista de produtividade do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi editora emérita da Revista 

Estudos Linguísticos e Literários (UFBA) e integrou o Conselho Editorial de vários 

periódicos da área, entre eles a Revista da Academia de Letras da Bahia e membro do 

conselho editorial das revistas A Cor das Letras, Filologia e Linguística Portuguesa, 

RESLANG – Révue Électronique des Sciences de Language e INGÁ – Revista de 

Estudos Linguísticos e Literários. Além de sua atividade em ensino e pesquisa, 

destacou-se pela presença dinâmica no cenário da administração universitária. Foi 

presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, chefe e vice-chefe do 

Departamento de Letras Vernáculas do Instituto de Letras e candidata a Reitora e a 

Diretora do Instituto de Letras da UFBA. Como reconhecimento, foi homenageada no III 

Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística – CIDS, em 2014; empossada 

como membro da Academia de Letras da Bahia – cadeira 28, em 2016, e recebeu a 

medalha Serafim da Silva Neto, Destaque em Linguística no ano de 2016, honraria 

concedida pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, em 2017. 

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/3365405133613847

Texto elaborado por Fabiane Cristina Altino – Universidade Estadual de Londrina – Link 

para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/5539075313815063
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SYLVIA TELAROLLI

Sylvia Helena Telarolli de Almeida Leite nasceu em Araraquara (SP), no dia 21 de 

agosto de 1957. Filha de Estella Sylvia do Amaral Telarolli e de Rodolpho Telarolli. 

Desde menina, sempre teve a literatura como sua paixão e, muito além de uma 

“felicidade clandestina”, a literatura passou a ser sua (e)terna companheira. Estudou no 

Colégio Progresso, escola que foi o palco de suas primeiras redações e leituras de 

Monteiro Lobato. Entusiasmou-se com as aulas de literatura, da professora Maria Lúcia 

Merolla, que lhe apresentou Guimarães Rosa e outros escritores, cultivando, assim, a 

semente literária no caminho de Sylvia. Fez magistério, como a maioria das moças de 

sua época. Devido a sua paixão pela literatura, o curso de Letras foi o escolhido para a 

graduação. Assim, em 1979, graduou-se em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP- Araraquara). No decorrer dos anos de sua graduação, 

manteve um profícuo diálogo com o professor de Literatura Brasileira, Fernando 

Carvalho, cujos ecos das leituras e das conversas foram construindo a trajetória da 

futura pesquisadora. Ela começou a lecionar no curso Poli vestibulares, em Araraquara, 

sua primeira atuação como docente, permanecendo nessa escola até 1984. Nesse 

mesmo ano, casou-se com Wellington Cyro de Almeida Leite, com quem tem duas 

filhas, Maria LuísaTelarolli de Almeida Leite e Marina Telarolli de Almeida Leite. Entre 

1980 a 1985, cursou o Mestrado em Literatura, na mesma instituição, sob a orientação 

do Prof. Dr. Dante Tringali, concluindo essa etapa de estudos e pesquisa com a 

dissertação O reconhecimento do outro: o significado do regionalismo paulista, pré-

modernista em Os caboclos de Valdomiro Silveira. Nesse ano de 1985, ingressou como 

docente na Faculdade de Ciências e Letras Júlio de Mesquita Filho (UNESP- 

Araraquara), instituição que passou a ser seu espaço de fala, de escrita, de orientação, 

de supervisão, de exercício de atividades administrativas, no qual ela construiu todo seu 

belo e literário percurso acadêmico. Em 1986, iniciou aí, o doutorado em Letras, 

Literatura Brasileira, sob a orientação do Prof. Dr. Roberto de Oliveira Brandão. Em 

1992, concluiu sua tese Chapéus de palha, panamás, plumas, cartolas, rigalegio: a 

caricatura na literatura paulista. Em 2000, realizou o concurso de Livre-Docência com o 

trabalho O riso na literatura brasileira. Em virtude de seu pioneirismo e luta por um lugar 

de destaque e reconhecimento da Literatura, junto ao curso de Letras, durante sua 

atuação como professora nos cursos de graduação e de pós-graduação, na 

Universidade Estadual Paulista, trabalhou em parceria com as professoras Maria Célia 
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Leonel, Maria de Lourdes Baldan (Udi) e Márcia Gobbi, a fim de fortalecer o 

Departamento de Literatura, bem como a área de Literatura, tarefa que obteve muito 

êxito. No biênio 2000-2002, exerceu a função de coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Letras-Estudos literários. Aposentou-se em 2013 e hoje atua como 

professora colaboradora na Universidade do Estado de Mato Grosso, no Câmpus de 

Tangará da Serra, contribuindo para fortalecer o Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Literários, contando com a bolsa DCR do CNPq. Certamente, a voz de Sylvia 

Helena Telarolli de Almeida Leite produz ressonância em inúmeros trabalhos que têm a 

Literatura como objeto de estudo, o que faz dessa pesquisadora um pilar dos estudos 

literários, no Brasil.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/8072711340689307

Texto elaborado por Soraya Romano Pacífico  – Universidade de São Paulo – Ribeirão 

Preto – SP – Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/1003540751333445
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VANDERCI AGUILERA

Falar da pesquisadora Vanderci de Andrade Aguilera implica falar de vida, de 

humanidade, de pesquisa séria e muito, muito trabalho. Trabalho árduo e incansável de 

uma professora do interior do Paraná, nascida em Sertanópolis, no dia 19 de outubro de 

1944, que depois de alguns anos fez de Londrina a sua cidade para morar, estudar e 

trabalhar, atuando, em princípio no ensino básico e posteriormente, no ensino superior, 

na Universidade Estadual de Londrina, instituição em que ainda atua. Graduou-se em 

Letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, atual Universidade 

Estadual de Londrina; hoje é uma reconhecida dialetóloga brasileira, mas tal 

reconhecimento não veio fácil, tanto que, durante seu mestrado na Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Assis/São Paulo), elaborou o Atlas Linguístico 

de Londrina (1987) sem nenhum apoio financeiro, pelo fato de não acreditarem que uma 

simples professora seria capaz de realizar um Atlas Linguístico do município. Já, na 

pesquisa de doutorado, também na UNESP de Assis, realizou outra grande obra: o Atlas 

Linguístico de Paraná (publicado em 1994, no qual se reúnem dados de 65 localidades). 

Realizou seu pós-doutorado pela Universidade de Alcalá (UAH), Espanha. Em 2001, em 

Quirinópolis, Goiás, iniciou a fase de constituição do corpus para a composição do Atlas 

Linguístico do Brasil, participando, desde então, do Comitê Nacional do ALIB, como 

Diretora Científica, sendo responsável pela equipe do Paraná, desenvolvendo pesquisas 

com os dados das pesquisas de campo, do Oiapoque ao Chuí. Também aborda estudos 

relacionados à Linguística Histórica, com o projeto Para a História do Português 

Paranaense, no qual se busca estudar a linguagem presente em manuscritos 

paranaenses dos séculos XVII, XVIII e XIX em seus aspectos sintáticos, semânticos e 

lexicais a fim colaborar para a escritura de uma história do português do Brasil. Na área 

da Geolinguística e Lexicografia, atua junto a pesquisadores da Universidade de 

Santiago de Compostela, colaborando no Tesouro do Léxico Patrimonial galego e 

português cujo objetivo é articular centros e pesquisadores galegos, portugueses e 

brasileiros em torno da proposta de constituir um grande banco de dados dialetais 

baseado no léxico das três línguas envolvidas: o galego, o português europeu e o 

português brasileiro. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem (PPGEL-UEL) em 2010, sempre preocupada em fortalecer os estudos 

acadêmicos e em elevar o nível do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem da UEL. Participa do corpo editorial das Revistas Estudos Linguísticos e 
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Literários, Signum e Estudos de Linguísticos. É Pesquisadora 1D do CNPq. Foi indicada 

para o Prêmio Jabuti 2010 e para a Medalha Serafim da Silva Neto de destaque em 

Filologia, em 2011, iniciativa do Círculo Fluminense de Filologia e Linguística. Como 

professora, sempre foi e continua sendo um exemplo a ser seguido e uma grande 

incentivadora. Além dos setenta alunos de iniciação científica que direcionou para a vida 

acadêmica, orientou cinquenta alunos de Mestrado e Doutorado e, como ser incansável 

que é, continua suas atividades profissionais como professora Sênior do Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da mesma universidade. Um modelo de 

pesquisadora e de ser humano. Uma mulher pequena. Uma grande mulher.

Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/8323910235303866  

Texto elaborado por Joyce Elaine de Almeida Baronas – Universidade Estadual de 

Londrina  –  Link para acessar o Lattes: http://lattes.cnpq.br/6092970593937003
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VERA MENEZES

Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva se formou em Letras Português e Inglês pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1971 e em Direito pela 

Universidade Federal de Minas Gerais em 1973. Entre 1972 e 1985 Vera lecionou 

português e inglês na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, entre 1974 e 

1984 deu aula de inglês nas Faculdades Metodistas Integradas  Isabela Hendrix  -

 FAMIH. Entre 1981 e 1985 Vera lecionou inglês no Colégio Militar de Belo Horizonte e 

em 1987 fez mestrado em Inglês na Universidade Federal de Minas Gerais. Vera 

defendeu seu doutorado em Linguística e Filologia pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro em 1991 e trabalhou como consultora da Capes em diferentes comissões desde 

2002, um ano antes de ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais como 

professor efetiva onde está até hoje como professora titular e pesquisadora nível 1 do 

CNPq. Vera fez seu pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

entre 2008 e 2009 e seu trabalho se concentra na área de Letras, com ênfase em 

Linguística Aplicada, sendo que ela foi presidente da Associação Brasileira de 

Linguística Aplicada (ALAB) no biênio 2000-2002, tendo organizado o VI Congresso 

Brasileiro de Linguística Aplicada em 2001, na Universidade Federal de Minas Gerais. 

Durante sua gestão Vera também fundou a Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 

que teve seu 1º número lançado durante o VI Congresso Brasileiro de Linguística 

Aplicada. Vera foi uma das editoras da Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Qualis 

A1) entre 2001 e 2016.  A produção docente e acadêmica da Vera é muito extensa e 

concentrada principalmente nos seguintes temas: aquisição de língua inglesa, pesquisa 

narrativa, ensino de línguas mediado por computador, linguagem e tecnologia. Vera é 

uma das pioneiras no ensino e pesquisa em educação a distância na área de Letras. 

Atualmente, Vera é sub-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística, 

coordena o Núcleo de Pesquisa Lingtec, o Curso de Especialização em Linguagem 

Tecnologia e Ensino e é membro da Câmara de Ciências Humanas da Fapemig.

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1912870988082045

Texto elaborado por Kyria Finardi – Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – 

Link para acessar o Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1076562311962755


