
110

R E V I S T A D E E S T U D O S N A C U L T U R A



ASSINATURA
(https://espacioseguro.com/agalia/inscricao_agalia.html)

Versão eletrónica (2 números/ano) : 20€
Versão impressa (2 números/ano) :

Contacto: agalia@agal-gz.org
Envio de originais: http://www.agalia.net/envio.html

Normas de Edição no fim do volume e em
http://www.agalia.net/normas-de-edicao.html

AGÁLIA • REVISTA DE ESTUDOS NA CULTURA • Nº 110 | 2º Semestre (2014)

AGÁLIA. REVISTA DE ESTUDOS NA CULTURA
ISSN: 1130-3557
DEPÓSITO LEGAl: C-250-1985 (versão papel)
EDITA: Associaçom Galega da Língua (AGAL)
URL: http://www.agalia.net
ENDEREÇO-ELETRÓNICO: revista@agalia.net
ENDEREÇO POSTAL: Rua Santa Clara nº 21

15704 Santiago de Compostela (Galiza)
PERIODICIDADE: Semestral (números em junho e dezembro)

Indexada em:
CAPES (http://www.capes.gov.br/)
dialnet(http://dialnet.unirioja.es)

DIREÇÃO
Roberto Samartim
Universidade da Corunha
Galabra (Universidade de Santiago Compostela, USC)
M. Felisa Rodríguez Prado
Universidade de Santiago de Compostela, Galabra

SECRETARIA TÉCNICA (Adjunta à direção)
Cristina Martínez Tejero
Centro de Estudos Comparatistas, UL; Galabra

CONSELHO DE REDAÇÃO

Antón Corbacho Quintela
Universidade Federal de Goiás; Galabra (USC)
Carlos Pazos Justo
Universidade do Minho; Galabra (USC)
Carlos Velasco Souto
Universidade da Corunha
Graziella Moraes Dias da Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Luís Garcia Soto
Universidade de Santiago de Compostela
M. Adriana Sousa Carvalho
Universidade de Cabo Verde
M. Carmen Villarino Pardo
Universidade de Santiago de Compostela, Galabra
M. Teresa López Fernández
Universidade da Corunha
Márcio Ricardo Coelho Muniz
Universidade Federal da Bahia
Maria das Dores Guerreiro
I.U. de Lisboa (CIES-ISCTE)
Mihai Iacob
Universitatea din Bucuresti
Pablo Gamallo Otero
Universidade de Santiago de Compostela
Raquel Bello Vázquez
Universidade Ritter dos Reis; Galabra (USC)
Rosa Verdugo Matês
Universidade de Santiago de Compostela
Vanda Anastácio
Universidade de Lisboa
Xerardo Pereiro Pérez
UniversidadeTrás-os-Montes e Alto Douro

CONSELHO CIENTÍFICO

Álvaro Iriarte Sanromán (Universidade do Minho;
Galabra, USC)

António Firmino da Costa (I. U. de Lisboa, CIES-
-ISCTE)

Arturo Casas Vales (Universidade de Santiago de
Compostela)

Carlos Costa Assunção (Universidade Trás-os-
-Montes e Alto Douro)

Carlos Quiroga (Universidade de Santiago de
Compostela)

Carlos Taibo Arias (Universidad Autónoma de
Madrid)

Celso Álvarez Cáccamo (Universidade da Corunha)
Francisco Salinas Portugal (Universidade da
Corunha)

Elias J. Torres Feijó (Universidade de Santiago de
Compostela, Galabra)

Gilda da Conceição Santos (Universidade Federal do
Rio de Janeiro; Real Gabinete Port. de Leitura)

Inocência Mata (Universidade de Lisboa)
Isabel Morán Cabanas (Universidade de Santiago de
Compostela)

José António Souto Cabo (Universidade de Santiago
de Compostela)

José Luís Rodríguez (Universidade de Santiago de
Compostela)

José-Martinho Montero Santalha (Universidade de
Vigo)

Júlio Barreto Rocha (Universidade Federal de
Rondônia)

Marcial Gondar Portasany (Universidade de Santiago
de Compostela)

Onésimo Teotónio de Almeida (Brown University)
Raul Antelo (Universidade Federal de Santa Catarina)
Regina Zilberman (Universidade Federal de Rio
Grande do Sul)

Teresa Cruz e Silva (Universidade Eduardo
Mondlane)

Teresa Sousa de Almeida (Universidade Nova de
Lisboa)

Tobias Brandenberger (Universität Göttingen)
Yara Frateschi Vieira (Universidade Estadual de
Campinas)

Desenho da capa: Carlos Quiroga
Impressão: Sacauntos, cooperativa gráfica (info@sacauntos.com)

Revisão de textos em inglês: Rosário Mascato Rey



SUMÁRIO

Nota da redação

Palimpsestos refratários ao tempo: transmissão e interdição
dos clássicos latinos
Time Refractory Palimpsests: Transmission and Interdiction
ofLatin Classics
Fábio Frohwein de Salles Moniz

Bestiarium ou Livro das bestas: da tradição zoológica medieval
ao bestiário fantástico de Jorge Luis Borges
Bestiarium or the Book ofBeasts: from the MedievalZoological
Tradition to Jorge Luis Borges'Fantastic Bestiary
Márcia Seabra Neves

O ethos flutuante de Padre Antônio Vieira: uma abordagem
histórico-discursiva
The Floating Ethos ofPriest Antônio Vieira: A Historical-Discursive
Approach
Gilmar Bueno Santos e Vagner da Silva Cunha

O Corpo é meu: Analisando narrativas jornalísticas e o
desenquadre do gênero
The Body is Mine: Analyzing PrintedMagazine Reports and
Gender Performativity
Maria Carmen Aires Gomes

Póética e ritmo da música popular brasileira
Poetics andRhythm ofBrazilian PopularMusic
Lucio Menezes Valentim

5

9

33

53

77

103



Brasileiro tem nome de santo? Estudo metalexicográfico de
verbetes do Dicionário Onomástico de José Pedro Machado
Brazilian with a saint́ s name?Meta-lexicographic Study ofthe Entries
in theOnomastic Dictionary, by Jose Pedro Machado
Aurelina Ariadne Domingues Almeida

Os advérbios em -mente no português setecentista e oitocentista
Adverbs ending in -mente in 17th and 18th Centuries Portuguese
Susana Fontes

Ficha de avaliação 2014 (volumes 109-110)

129

157

179



5

NOTA DE REDAÇÃO

O volume 110 da Agália contém sete (7) trabalhos procedentes de Portugal
(2) e do Brasil (5) que abordam assuntos referidos à cultura clássica, à
literatura medieval, ao cânone literário luso-brasileiro do século XVII, aos
média e a questão de género, à música popular brasileira, à lexicografia e à
linguística.

Abre este número o trabalho do doutor Fábio Frohwein de Salles
Moniz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) , com um
contributo sobre o controlo social exercido através da censura bibliográfica e a
mutilação de textos na transmissão da literatura latina. A partir das Instruções
para os professores de gramática latina, grega, hebraica e de retórica ditadas polo
Marquês de Pombal em 1759, o artigo estuda a transmissão dos textos
clássicos latinos no sistema escolar lusófono, utilizando como principal
exemplo a presença da sátira IX de Juvenal nas edições escolares expurgadas
dos séculos XVII e XVIII. O autor afirma o fim prático atribuído pola política
educativa pombalina à censura aos clássicos, no sentido de que as obras
escolares são modeladas para se adequarem à formação educacional, isto é,
para não transmitirem aos alunos conteúdos contrários ao que na altura era
considerado bom costume, conforme a mentalidade de uma sociedade
moderna, burguesa e cristã.

O contributo da doutora Márcia Seabra Neves, da Universidade Nova
de Lisboa (Portugal) , estuda a projeção do universo simbólico e imaginário da
tradição zoológica medieval na obra El libro de los seres imaginarios (1967) do
escritor argentino Jorge Luis Borges. A análise realizada, tanto dos bestiários
medievais como da “zoologia fantástica” de Borges, foca a especularidade da
tradição medieval ligada ao mundo simbólico na literatura contemporânea, e
conclui que o autor argentino retoma e reinventa, em modalidade subversiva, o
universo imaginário dos bestiários da Idade Média. Valendo-se da sua estética
enciclopédia e numa indagação humanista e existencialista, Borges tenta
redefinir a posição do homem no universo e edificar, pola intermediação da
metáfora animal, um saber alternativo sobre o mundo e a condição humana.
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Revista Agália

Os professores Gilmar Bueno Santos e Vagner da Silva Cunha, da
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) , analisam os pressupostos
doutrinários da ação discursiva de Vieira por meio da noção retórica de éthos
(flutuante) , aplicada pelo orador à invenção do sujeito de enunciação do
sermão sacro. Nesse sentido, mobilizando aparelho teórico próprio da análise
do discurso, da história e da filosofia, o texto contribui para a discussão quer
dos modelos culturais do mundo luso-brasileiro do século XVII quer da
doutrina aristotélica dos éthe, associada à discussão do éthos (caráter) da
pessoa do jesuíta Vieira e dos éthe dos sujeitos de enunciação de sua oratória.

A doutora Maria Carmen Aires Gomes, da Universidade Federal de
Viçosa (Brasil) , aborda uma análise discursiva de narrativas jornalísticas sobre
pessoas transgéneros através de uma reportagem impressa publicada em 2013
na mídia brasileira. Para além da reflexão sobre a importância do discurso e
da força da mensagem como sistemas reprodutores da heteronormatividade, e
de notar a ausência de reconhecimento jurídico da identidade destas pessoas
no âmbito brasileiro, a autora propõe a integração dos estudos discursivos
críticos com os estudos sobre identidades de género, corpo e sexualidade. No
caso em estudo, a transgeneridade é representada e avaliada no meio
jornalístico de maneira vaga, sem um aprofundamento sobre o problema
sócio-discursivo analisado, visando e valorizando positivamente o corpo como
um produto do marketing, identificado com a modernidade, a liberdade, a
irreverência, a ousadia e o glamour.

Por seu lado, o doutor Lucio Menezes Valentim, da Universidade
Estácio de Sá (Brasil) , estuda no seu texto os repertórios formais na Música
Popular Brasileira (MPB). Em concreto, sobre um corpus de seis peças
clássicas da MPB, o autor analisa as relações do clássico com o popular dentro
da cultura musical do Brasil contemporâneo, estabelecendo e desenvolvendo
o vínculo entre o conceito de MPB historicamente considerado e as formas
clássicas do verso (da redondilha ao metro alexandrino) .

Os dous artigos que encerram este volume localizam-se em duas ramas
diferentes da lingüística. A doutora Aurelina Ariadne Domingues Almeida, da
Universidade Federal da Bahia (Brasil) , contribui para o campo da
onomástica e a hagionímia, assim como da história da língua e a linguística
histórica, com a análise da estrutura de certos verbetes do Dicionário
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Nota da redação

Onomástico de José Pedro Machado presentes sobretudo na vertente brasileira
da língua, mostrando as suas lacunas e eventuais incoerências. Já a doutora
Susana Fontes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) ,
analisa com o auxílio de ferramentas de linguística computacional a presença
dos advérbios en -mente na Gazeta de Lisboa em dous períodos (anos 1715-
1716 e ano 1815) , para dessa forma contrastar o seu uso no século XVIII e
no XIX, com atenção específica aos advérbios de frase. A perspetiva
diacrónica neste estudo da formação de palavras, nomeadamente da sufixação
adverbial, contribui também para o esclarecimento do comportamento dos
advérbios de frase na língua atual.

O presente volume 110 da Agália encerra, como é costume nos
números correspondentes ao segundo semestre de cada ano, com uma Ficha
de avaliação, na qual é possível encontrar informação sintética sobre os
parâmetros científicos e editoriais da revista no ano 2014.

Roberto SAMARTIM
Felisa R. PRADO


