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hipócrita e repressora. O objetivo do presente trabalho é analisar as ambigüidades e tensões vividas pela
personagem Lúcia.

Palavras-chave: Sociedade, mulher, prostituta.

Um estudo preliminar sobre as construções com verbos leves no português do
Brasil 5

Evelaine Batista Silva
Esta pesquisa trata das construções com verbos leves, que são verbos semanticamente esvaziados
e que não selecionam semanticamente seus argumentos e, conseqüentemente, não são capazes de atribuirlhes papel temático. Tais verbos perdem seu sentido pleno e passam a constituir seu sentido no todo da
sentença. Utilizando-se de dados do português do Brasil, são mostradas ainda algumas diferenças entre os
verbos leves e as expressões idiomáticas, pois ambos constituem sentenças com predicados complexos,
mesmo sendo as sentenças com verbos leves consideradas mais produtivas que as sentenças que
constituem as expressões idiomáticas.

Palavras-chave: Papéis temáticos, verbos leves, expressões idiomáticas.

Os gêneros virtuais emergentes: uma nova perspectiva de gêneros textuais 6

Irioneide Alves Freire
Este trabalho surgiu do questionamento a respeito dos gêneros virtuais emergentes, criados com
o advento da Internet, e da tentativa de assemelhá-los aos gêneros textuais preexistentes. A partir deste
questionamento inicial, realizou-se pesquisa bibliográfica, coleta e análise de dados, por meio da
investigação de alguns gêneros textuais. Neste processo investigativo foram analisadas a relação e a
semelhança entre os gêneros textuais já existentes e os virtuais emergentes, o desenvolvimento de noções
para compreender este novo contexto de comunicação, fortemente influenciado pela tecnologia digital em
ambiente virtual. Desta forma, foram escolhidos para serem analisados com maior minúcia os gêneros
emergentes e-mail (correio eletrônico) e chat (bate-papo virtual), relacionando-os com os gêneros
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