
 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 
 
A revista Cadernos Discursivos (CADIS) é uma publicação online do 

Grupo de Estudos Discursivos (GEDIS) da Universidade Federal de 
Goiás, Regional Catalão. A revista tem o compromisso de fomentar o 

debate crítico sobre os estudos discursivos em suas diferentes 

manifestações, a partir dos mais diversos enfoques teóricos e 
metodológicos. O Dossiê Existências infames: práticas 

discursivas e a constituição dos sujeitos LGBTQI (Volume 1, 
Número 1, 2020) visa divulgar investigações que tenham como foco 

contribuições das várias correntes de estudos do discurso e 
abordagens interdisciplinares a partir de áreas como a História, a 

Sociologia, a Psicologia Social, a Antropologia, a Comunicação Social, 
a Medicina, dentre outros campos do saber, a respeito das questões 

de gênero e sexualidade que tratam, de modo mais específico, 
do/sobre os sujeitos LGBTQI. Essa chamada acolhe propostas que 

investiguem os sujeitos LGBTQI na perspectiva dos discursos 
médicos, religiosos e/ou midiáticos, bem como as mais variadas 

práticas de violência que incidem sobre esses corpos em um quadro 
sociopolítico marcado prioritariamente pelo conservadorismo e por 

discursos odiosos. Serão contemplados trabalhos que abordem como 

tema de pesquisa a interseccionalidades mencionadas. Os olhares 
discursos sobre as temáticas citadas podem ser vinculados a 

diferentes perspectivas teóricas de estudos do discurso. Nesse 
sentido, aceitaremos contribuições acadêmicas de pesquisadoras(es), 

professoras(es) e pós-graduandas(os) que pensem a análise dos 
objetos segundo uma perspectiva discursiva. Salientamos também 

que neste dossiê há espaço para resenhas de obras acerca do tema, 
publicadas nos últimos 24 meses. 

 
O prazo final para o envio de artigos e resenhas é 01 de julho de 2019. 

 
Dossiê idealizado e organizado pelos professores Dr. Bruno Franceschini 

(UFG – Regional Catalão) e Dr. Francisco Vieira da Silva (UFERSA). Os 
artigos devem ser enviados para os e-mails dos Organizadores: 
franceschini.bf@gmail.com e francisco.vieiras@ufersa.edu.br  

 
Publicação prevista para janeiro de 2020. 

 

Acesse os CADIS e leia as diretrizes para autores: 
http://cadis_letras.catalao.ufg.br/ 

 

Catalão, 05 de março de 2019. 
 

Bruno Franceschini 

   Francisco Vieira da Silva      

(Organizadores do Dossiê) 
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