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Estruturas modulares

Flexibilidade

Combinações estilísticas

Protagonismo tipográfico

diretrizes

Compilação interdisciplinar

Trabalhos em processo

Coexistência analógico/digital

Linguística
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Particularidades da textualidade 
acadêmica e elementos da escrita 
digital coexistem no sistema gráfico 
criado para os Cadernos de Linguística. 
Tipografias e estruturas compositivas 
tradicionais são combinadas a cores 
luminosas e a formas que integram 
o vocabulário da navegação online. 
Ao revisitar o símbolo que representa 
a constante busca por conteúdos, 
a identidade que expressa a um só 
tempo inovação e credibilidade. 
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r 80  g75  b65
#504b41

r 255  g 248  b 199
#fff8c7

r 255  g 220  b 220
#ffdcdc

r 175  g 255  b 255
#afffff

r 200  g 255  b 225
#c8ffe1

r 240  g 205  b 255
#f0cdff

r 120  g 120  b 120
#787878

cartela de cores



Bw Nista Geometric Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Bw Nista Geometric Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Bw Nista Geometric Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

MANIER BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

tipografia



tipografia Exemplo de composição

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
LUCTUS ULTRICES
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PERFEITO PORTUÑOL
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Daniel Nascimento SILVA, Adriana Carvalho LOPES

Este artigo tem um duplo objetivo, um teórico e outro empírico. 
Teoricamente, o artigo revisita os conceitos de ideologias lin-
guísticas e indexicalidade, entendidas como chaves teóricas uti-
lizadas por estudos recentes sobre práticas comunicativas situ-
adas que evitam tomar o “dado” linguístico em seu valor de face, 
isto é, que buscam problematizar o caráter interacional do 
“dado” e a feição ideológica, portanto interessada, das crenças 
sobre linguagem. Empiricamente, este estudo parte de duas 
interações, das quais fomos diferentemente participantes, para 
problematizar a importância de levar em consideração uma 
atenção às crenças sobre a linguagem – hegemônicas e alterna-
tivas – e à indexicalidade de eventos como as entrevistas na 
própria teorização sobre linguagem. Partindo das projeções de 
Fabian Severo e Dilma Rousseff sobre língua padrão, portunhol e 
diversidade linguística, nos eventos de que participamos, ques-
tionamos as lentes padronizadoras da diversidade linguística.

INSTITUIÇÕES

COMO CITAR

Adriana Carvalho LOPES

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Daniel Nascimento SILVA

Universidade Federal de Santa Catarina

SILVA, D., & LOPES, A. (2019). “Yo hablo un perfeito portuñol”. Revista Da ABRALIN, 17(2). 

h�ps://doi.org/10.25189/rabralin.v17i2.515

ACM

ACS

APA

ABNT

Chicago

Havard

IEEE

Turabian

Vancouver

Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)

BibTeX

FORMATOS DE CITAÇÃO

BAIXAR CITAÇÃO



CADERNOS
de_LINGUÍSTICA

PROFERINDO A AULA MAGNA 
DA PRIMEIRA TURMA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DA UNILAB, EM REDENÇÃO, CEARÁ, 
EM 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dante Lucchesi
AULA MAGNA

Dante Lucchesi

CADERNOS
de_LINGUÍSTICA

AULA MAGNA

R
io

 D
e 

Ja
ne

ir
o 

, 2
4 

D
e 

A
go

st
o 

D
e 

20
19

CADERNOS
de_LINGUÍSTICA

CADERNOS
de_LINGUÍSTICA



guayabo.com.br




