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Apresentação 

 

 

O Seminário de Pesquisas do Mestrado em Estudos da Linguagem 

(SEPMEL), da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, apresenta como 

objetivo viabilizar o debate das pesquisas em andamento do Programa, tendo como 

principais atividades as sessões de avaliação de projetos e mesas de discussão em 

torno das experiências de pesquisa no campo dos estudos da linguagem.  

O evento valoriza o diálogo entre mestrandos/as e docentes pesquisadores/as 

convidados/as, no sentido de que as intervenções sejam as contribuições efetivas 

para a continuidade das pesquisas e elaboração das dissertações. O SEPMEL 

contempla ainda um espaço de interlocução voltado para estudantes de diversos 

cursos de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu da Regional Catalão UFG 

que desenvolvam atividades institucionalizadas de pesquisa com investigação de 

objetos de estudo e corpus de análise relacionados a Estudos da Linguagem, de 

modo a apresentar resultados parciais e finais de suas investigações acadêmicas na 

modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”.  

O intuito desta modalidade de participação é o de integrar a Graduação e a 

Pós-Graduação tanto no âmbito da UAELL quanto no de demais Unidades 

Acadêmicas da Regional Catalão-UFG, permitindo que os estudantes dos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da supramencionada Regional 

vislumbrem no Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem um espaço de 

diálogo e debate de suas descobertas e pesquisas e os estudantes dos Cursos de 

Graduação nele vislumbrem um território de potencial continuidade de seu percurso 

de investigação científica iniciado nos limites da Graduação. 

 Em 2017, o V SEPMEL aconteceu entre os dias 14 e 16 de agosto na 

Regional Catalão/UFG, sob a coordenação da Profa. Dra. Silvana Augusta Barbosa 

Carrijo e contou com a presença de Palestrantes de universidades diversas do Brasil 

e dos/as seguintes pesquisadores/as como debatedores/as de projetos: 
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Linha 1: Texto e Discurso  

Prof. Dr. Bruno Franceschini (UFG)  

Prof. Dr. João Paulo Ayub da Fonseca (UFG)  

 

Linha 2: Literatura, Memória e Identidade  

Prof. Dr. Gazy Andraus (UEMG)  

Prof. Dr. Sulivan Charles Barros (UFG)  

 

Linha 3: Língua, Linguagem e Cultura  

Profa. Dra. Eliana Dias (UFU)  

Profa. Dra. Mariângela Estelita Barros (UFG)  

Profa. Dra. Sara Regina Scotta Cabral (UFSM) 
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PROGRAMAÇÃO  

 

14 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noite  

 
18:30 às 19:00 = Inscrições e Entrega de material. 
Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento. 

 
19:00 às 19:30 = Abertura Oficial 
Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento. 
 
19:30 às 20:00 = Apresentação Cultural = Quarteto de Violões Goyazes 
Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento. 
 
20:00 = Mesa de Experiência de Pesquisa 1 
Tema 1: Cartografias do Discurso: as práticas de confissão e os 

dispositivos nos discursos dos homens infames  

Prof. Dr. Bruno Franceschini, PMEL / UFG / RC) 

Tema 2: Discursos, máquinas, subjetividades: as novas 

configurações da subjetividade no contexto da biopolítica  

Prof. Dr. João Paulo Ayub da Fonseca , UFG) 

Tema 3: Cinema Queer na América Latina: da criação estética ao 

a(r)tivismo audiovisual 

Prof. Dr. Sulivan Charles Barros (UFG) 

 

Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento. 

 

15 de agosto de 2017 

 

Manhã  

 
9:00 às 12:00 = Apresentações de Comunicações Orais e Debates de 

Projetos de Pesquisa (de acordo com Programação Específica) 
Local: (de acordo com Programação Específica) 

 

 

Tarde 

 
14:00 às 17:00 = Debates de Projetos de Pesquisa (de acordo com 

Programação Específica) 
Local: (de acordo com Programação Específica) 

 

 

 

 
19:00 às 22:00 = Mesa de Experiência de Pesquisa 2 
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Noite  Trajetória de Pesquisa no Ensino do Léxico  

Profa. Dra. Eliana Dias (UFU) 
 

Pesquisa em Língua Portuguesa na perspectiva da Linguística 

Sistêmico-Funcional  

Profa. Dra. Sara Regina Scotta Cabral (UFSM) 

 
Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento. 

 

16 de agosto de 2017 

 

 

Manhã  

 
9:00 às 12:00 = Mesa de Experiência de Pesquisa 3 
 

Ecolinguística: desconstruindo preconceitos linguísticos  

Prof. Dr. Hildo Honório do Couto (UnB) 

As políticas linguísticas nos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa: (des) caminhos para um planejamento linguístico 

inovador no séc. XXI.  

Prof. Dr. Alexandre Antônio Timbane (PMEL / UFG / RC) 

 

Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento 

 

Tarde 

 
14:00 às 17:00 = Apresentações de Comunicações Orais e Debates de 
Projetos de Pesquisa (de acordo com Programação Específica) 
 
Local: (de acordo com Programação Específica) 
 

 

 

Noite  

 
19:00 às 22:00 = Conferência de Encerramento : As Histórias em 

Quadrinhos e sua rica linguagem literário-imagética  
Prof. Dr. Gazy Andraus  (UEMG). 
 
Local: Auditório Profa. Lívia Abrahão do Nascimento 
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Mesa de Experiência de Pesquisa 1 

 
 
Cartografias do Discurso: as práticas de confissão e os dispositivos nos 
discursos dos homens infames 

 
Prof. Dr. Bruno Franceschini (PMEL / UFG / RC) 
 
Este projeto de pesquisa está atrelado à pesquisa desenvolvida no meu 
doutoramento, que teve como objetivo principal o desenvolvimento do conceito de 
dispositivo, conceito esse apresentado por Michel Foucault. O referido trabalho, 
intitulado “Cartografias do Discurso: a constituição de um dispositivo de TDAH”, se 
propôs a descrever e interpretar a constituição dos discursos sobre o TDAH nas 
práticas discursivas da Educação e da Medicina tendo em vista os efeitos de sentido 
desses discursos bem como analisar a construção da identidade do TDAH e do 
sujeito hiperativo, sob a ótica do dispositivo. Assim, a o objetivo da pesquisa que 
desenvolvo tem como proposta o estudo do conceito de dispositivo tendo em vista o 
processo de constituição identitária de sujeitos marginalizados em situação de 
exclusão social por questões de raça, de gênero, sociais, por serem sujeitos com 
necessidades especiais, dentre outras formas de marginalização, por meio das 
práticas de confissão e da escrita de si na mídia e também por meio de entrevistas. 
Nos estudos empreendidos por Michel Foucault, uma das principais questões 
desenvolvidas refere-se ao sujeito, a como o homem é subjetivado, o processo pelo 
qual se torna sujeito por meio de discursos. Para tanto, este projeto tem por objetivo 
desenvolver o conceito de dispositivo no que diz respeito aos processos de 
subjetivação, considerando o binômio saber-poder. Observa-se que essa relação 
implica o funcionamento de práticas discursivas e, consequentemente, a produção e 
circulação de discursos, bem como a governamentalidade desses sujeitos em 
situação de exclusão por diferentes instituições. Por fim, este projeto procura 
apresentar contribuições aos estudos do discurso naquilo que diz respeito ao 
conceito de dispositivo, uma vez que este conceito é produto de ações e de relações 
e de níveis diversos, e mobiliza diferentes ordens e domínios discursivos, tendo em 
vista os processos de subjetivação dos sujeitos em situação de exclusão e as 
formas de resistência desses sujeitos nas instituições em que circulam. 
 
Palavras-chave: Cartografias. Discurso. Práticas de confissão. 
 
 
Discursos, máquinas, subjetividades: as novas configurações da subjetividade 
no contexto da biopolítica 
 
Prof. Dr. João Paulo Ayub da Fonseca (UFG) 
joaoayub@gmail.com 
 
Ao recusar a primazia de um sujeito/indivíduo dotado de uma natureza a-histórica, 
cuja essência se daria no sentido da afirmação de uma série de atributos de caráter 
transcendente e universalizante, o filósofo francês Michel Foucault descortina um 
domínio de compreensão voltado para a forma como determinadas práticas 
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discursivas incitam, problematizam e deslocam identidades historicamente 
constituídas. Sob essa perspectiva, o sujeito adquire o estatuto de um “ser 
discursivo”, revelado e atualizado a partir de modos e práticas específicas de 
subjetivação. Noutras palavras, não somente a maneira como se dá a inscrição e a 
formação de identidades no processo histórico, mas também todo um conjunto de 
orientações em torno da relação que um determinado sujeito historicamente situado 
estabelece com outros sujeitos e consigo mesmo, passa pelo regime de discursos 
organizados no interior de espaços de enunciação específicos. Nesse sentido, trata-
se aqui de uma proposta de pesquisa orientada para a análise do discurso 
cinematográfico, que se constitui enquanto registro e expressão da complexidade 
cultural na contemporaneidade. Mais do que isso, a linguagem do cinema se revela 
enquanto um espaço privilegiado de enunciação discursiva, capaz de problematizar 
o conjunto de práticas que constituem um dado sujeito a partir de uma trama de 
saberes e feixes de relações de poder. Tendo em vista as estratégias específicas 
que atuam na inscrição do sujeito em determinados “lugares” e posições no interior 
do corpo social – três filmes foram selecionados: Deux jours, une nuit (2014), dos 
diretores Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne; La loi du marche (2015), dirigido 
por Stéphane Brizé; e I, Daniel Blake, dirigido por Ken Loach. O eixo comum que 
permite pensar as três produções escolhidas sob um mesmo ponto de vista 
fundamenta-se na relação das obras com o fenômeno contemporâneo da 
precarização da existência social. Tal fenômeno é o resultado direto de uma 
reorganização das tecnologias de poder no seio do corpo social, ou seja, aquilo que 
Foucault – entre outros pensadores das sociedades modernas – identificou como 
“sociedade de controle”. 
 
Palavras-chave: Discursos. Máquinas. Subjetividades. Biopolítica. 
 
 
Cinema queer na américa latina: da criação estética ao a(r)tivismo audiovisual 
 
Sulivan Charles Barros 

 
As narrativas cinematográficas exercem grande poder sobre o público. Elas 
veiculam e constroem relações de gênero e sexualidades o que torna de extrema 
relevância a investigação dos discursos/práticas/efeitos do cinema na constituição 
de valores e representações sociais e também contribuem para delimitar os papéis 
dicotômicos entre homem/mulher, masculino/feminino, hetero/homo, bem como 
investigar abordagens que problematizem as sexualidades de forma interseccional. 
O cinema foi priorizado aqui como um lócus de criação marcado pela experiência 
das identidades de gênero e pela possibilidade de ser o cinema um recurso que 
possibilita a construção do conhecimento sobre o social, pois o cinema possui 
mensagens fílmicas individuais e múltiplas, mensagens que trazem valores culturais, 
sociais e ideológicos de uma sociedade. Neste sentido, propôs-se analisar filmes 
latinoamericanos centrados em subjetividades queer que podem contribuir para a 
crítica cultural às sociedades patriarcais, machistas e sexistas latinoamericanas, 
propiciando outros sentidos para o imaginário social da região. Buscou-se conferir 
também nesta pesquisa às práticas discursivas queer esboçadas em parte no 

http://www.imdb.com/name/nm0201094?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0201095?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0110300?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0516360?ref_=tt_ov_dr
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cinema da América Latina, embora tenha claro que elas não são lineares, nem 
uniformes.  
 
Palavras-chave: Cinema Queer. América Latina. A®tivismo. 
 

* * * 
 
Mesa de Experiência de Pesquisa 2 
 
 
Trajetória de Pesquisa no Ensino do Léxico  
 
Profa. Dra. Eliana Dias (UFU) 
 
O objetivo de meu relato na mesa “Experiências em pesquisa” do SEPMEL é 
mostrar o meu percurso como pesquisadora, em especial, em Lexicologia, 
Lexicografia e Lexicografia Pedagógica.  Jungman (1974), Picoche (1977), Herrero 
(1990), Biderman (1998), Barbosa (1998), Ilari (2002), dentre outros foram os 
autores que me motivaram a estudar com mais atenção o tema, embora eu 
estivesse sempre buscando acompanhar as mudanças ocorridas nesse ensino para 
melhorar minha prática em sala de aula. Considero importantes para esse relato, a 
apresentação de três perspectivas teóricas. A primeira diz respeito ao modelo 
didático de gênero, o agrupamento de gêneros (DOLZ; SCHNEUWLY E HALLER, 
2004) fundamental para o desenvolvimento do trabalho de ampliação vocabular com 
a leitura e escrita de gêneros a serem trabalhados na escola. A segunda 
perspectiva se remete à teoria existente sobre o ensino do léxico. Dentre os vários 
autores que estudam a temática, Herrero (1990) explica que existem fatores ou 
princípios externos que condicionam, de alguma forma, o processo de aprendizagem 
do vocabulário. Em meu texto de doutoramento, recomendo que o ensino do léxico 
deve ser sistemático e não pode restringir-se a explicações esporádicas, rápidas e, 
às vezes, até imprecisas de significação de uma palavra retirada de um texto 
interpretado. (DIAS, 2004). Ainda, nesse sentido, estudos recentes no campo da 
linguagem demonstram que a construção de sentidos dos enunciados não se faz 
apenas a partir da significação isolada de cada um de seus componentes. Afinal, o 
objetivo do ensino do léxico é fazer com que o aluno possa utilizar-se 
adequadamente dos vários sentidos das palavras e perceber os melhores efeitos do 
uso dos vocábulos em textos, fato que culminaria numa significativa comunicação 
textual.  A terceira perspectiva diz respeito à Lexicografia Tradicional e à LP 
(Lexicografia Pedagógica). Essa última é uma vertente da Lexicografia com nome e 
notoriedade há cerca de 20 anos. Welker (2008), Duran (2008) explicam que ela 
cresceu quando os lexicógrafos despertaram para a necessidade de se conhecerem 
melhor os usuários dos dicionários e suas necessidades, partindo do pressuposto de 
que é preciso conhecer as dificuldades de quem utiliza a ferramenta “dicionário”, 
para oferecer soluções lexicográficas capazes de resolverem tais dificuldades. A 
Lexicografia Pedagógica é a área preocupada em elaborar obras lexicográficas 
específicas para o processo de ensino e aprendizagem, satisfazendo, assim, os 
anseios dos estudantes e aprendizes de uma língua (cf. LANDAU 2001, p.16; 
WELKER 2004, p.215-224). Por fim, no relato, terei a oportunidade de citar várias 
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pesquisas provenientes dessa linha de estudo e oferecer sugestões de trabalhos 
para futuros pesquisadores, quais sejam: i) analisarem o vocabulário dos diferentes 
gêneros de livros didáticos, ii) analisarem os diferentes tipos de dicionários escolares 
e glossários, ii) analisarem os dicionários geral e online, iii) criarem atividades de 
ampliação vocabular,  iv) analisarem as atividades de vocabulário dos livros 
didáticos, com vistas a contribuírem com os estudantes e pesquisadores, dentre 
outros. Acredito que as pesquisas devam ser produzidas com o intuito de levarem 
contribuição para a expansão do repertório vocabular de alunos do ensino 
fundamental, médio e superior.  
Palavras-Chave: Léxico. Ensino. Pesquisas. Lexicografia tradicional.  
 
 
Pesquisa em Língua Portuguesa na perspectiva da Linguística Sistêmico-
Funcional 
 
Profa. Dra. Sara Regina Scotta Cabral (UFSM) 
 
Trabalhar com linguística sistêmico-funcional tem sido um desafio constante para 
mim desde o ano de 2000. A passagem de uma visão puramente estruturalista para 
outra, de cunho funcionalista, corrobora a conhecida afirmativa de Ferdinand de 
Saussure, para quem “é o ponto de vista que cria o objeto” (2006, p. 15). O objeto de 
que aqui falo é a linguagem em uso, manifesta em língua portuguesa. A trajetória de 
minha pesquisa de cunho sistemicista iniciou no curso de Mestrado com o trabalho 
em transitividade, voltada para a constituição de cartas do leitor. A seguir, o enfoque 
passou a ser o sistema de avaliatividade, tema principal do curso de Doutorado. Já 
no Pós-Doutorado, na PUC-SP, as investigações voltaram-se para os processos 
verbais no discurso jornalístico. Desde 2010, como orientadora de pós-graduação na 
Universidade Federal de Santa Maria, tenho desenvolvido vários trabalhos, todos 
eles voltados para os seis sistemas discursivos (avaliatividade, ideação, conjunção, 
identificação, periodicidade e negociação). Dentre meus projetos principais, 
destacam-se: Avaliatividade e Discurso, e Mídia. Política e Gramática Sistêmico-
Funcional. A partir desses dois, orientei/estou orientando pesquisas no Mestrado e 
no Doutorado: Identidades Negativas: um Estudo do Marcador Negativo "não" no 
Discurso Político de Ex-Presidentes; Aos Ministros e aos Advogados, a Palavra: a 
Modalidade e a Nova Retórica em Gêneros Argumentativos sobre Liberdade de 
Expressão; O Sistema de Engajamento em Notícias dos Jornais “A Razão” e “O 
Diário de Santa Maria” sobre o Hospital Universitário de Santa Maria; Material 
Didático e Produção Textual: Relações Lógico-Semânticas em Gêneros 
Argumentativos; Relatos Autobiográficos à Luz da Pedagogia de Gêneros: uma 
Intervenção em Classes de Alunos do PROEJA. Duas iniciativas maiores congregam 
todos os projetos: o Laboratório de Língua Portuguesa, espécie de berçário em que 
são preparados pesquisadores para a linha de pesquisa, e o Núcleo de Estudos em 
Língua Portuguesa, que agrega toda a comunidade interessada em pesquisar 
linguística sistêmico-funcional aplicada à língua portuguesa. 
 
Palavras-chave: Linguística sistêmico-funcional. Sistemas discursivos. Língua 
portuguesa. 

*  * * 
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Mesa de Experiência de Pesquisa 3 
 
As políticas linguísticas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa: 
 (des) caminhos para um planejamento linguístico inovador no séc. XXI.  

 
Prof. Dr. Alexandre Antônio Timbane (PMEL / UFG / RC) 
 
Este estudo propõe uma reflexão sobre as Constituições da República dos PALOP 
elevando importância da valorização das línguas africanas para o desenvolvimento 
da África.  Procura-se discutir como a política linguística colonial comparticipou na 
exploração e retardamento do desenvolvimento dos PALOP. A partir dessa 
pesquisa, chegou-se à seguinte conclusão: é importante procurar soluções para o 
continente africano, de forma a trazer benefícios que ajudarão a alcançar a sua 
independência econômica, política e cultural. Nesse sentido, é importante aproveitar 
os recursos linguísticos disponíveis para estabelecer relações comerciais e políticas 
entre os países africanos, mas, para isso, é preciso que os próprios africanos tomem 
a iniciativa de valorizar, preservar e expandir os recursos e as possibilidades, com 
vistas a levantar a baixa autoestima que os assola. Com esse intuito, a educação em 
línguas locais e o uso em situações da oficialidade são primordiais para o avanço a 
passos largos para o desenvolvimento endógeno. 
 
Palavras-Chave: Línguas. Política linguística. Planejamento linguístico. PALOP. 

 
 
Ecolinguística: desconstruindo preconceitos linguísticos 
 
Prof. Dr. Hildo Honório do Couto (UnB) 
 
A Ecolinguística é uma ciência bastante jovem, surgida no bojo do movimento 
iniciado com a Teoria da Relatividade e a Mecânica Quântica no início do século 
passado e com o movimento ecológico, ao lado de filosofias orientais como 
hinduísmo, budismo e taoísmo. Com isso ela vem desconstruindo diversos 
preconceitos não só linguísticos, mas também os que se referem ao nosso modo de 
ver o mundo. Na linguagem, a Ecolinguística vem salientando a importância da 
diversidade, da visão abrangente (holismo), da evolução e adaptação etc. Essas e 
outras categorias ecológicas nos mostram que não devemos ter preconceito contra 
dialetos rurais, línguas de minorias, bem como não devemos ver a evolução da 
língua como degeneração, mas como adaptação às novas circunstâncias que a vida 
nos oferece. Enfim, para praticar Ecolinguística é preciso adotar a visão ecológica de 
mundo (VEM), que nos leva a ver a linguagem e o mundo de modo inteiramente 
diferente.  
 
Palavras-Chave: Ecolinguística. Teoria da Relatividade. Mecânica quântica. 
Ecologia. 
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SESSÕES DE DEBATE DE PROJETOS 
 
 
O diabo está lá fora: constituição do sujeito na mídia e na ficção 
 
Fernanda Gomes da Silva Nakamura 
Antônio Fernandes Júnior 
 
Propusemos apresentar neste trabalho uma análise discursiva analítica entre mídia 
e ficção do Personagem/ indivíduo Orlando Sabino na obra O diabo está lá fora, 
assim como, relatar que o fator histórico também tem sua relevância para a 
construção do sujeito discursivo. Para se fazer tal apontamentos utilizaremos o 
postulado de Michel Foucault no livro Arqueologia do Saber (2008) e Discurso e 
mídia: a cultura do espetáculo (2003) organizado por Maria do Rosário Gregolin. 
Para abordar um o regional e real que ocorreu nos anos 1970, caos da Ditadura 
Militar, que acarretou muitos noticiários pela mídia nessa época, buscaremos 
mostrar como se dá a construção do sujeito discursivo sobre o indivíduo Orlando 
Sabino pela mídia e pela ficção. Para expor como se dá esse processo falaremos 
sobre da importância da história para a determinação do sujeito discursivo. A obra O 
diabo está lá fora conta se a história que se desenvolve em Minas Gerais, na região 
do Triângulo Mineiro onde uma série de assassinatos com requinte de crueldade 
começa a assustar os moradores da região.  A proposta desse trabalho consiste em 
apresentar uma a análise discursiva dos textos midiáticos sobre o fato verídico 
ocorrido nos anos 1970 transformado em ficção em 2013, observando os aspectos 
discursivos que contribuíram para a construção do sujeito/personagem, e com isso 
intrigar ainda mais a crença popular. Para atingir nosso objetivo pretendemos 
analisar o discurso midiático acerca das notícias registradas pelos jornais da época 
e assim como a Revista Veja número 184, sobre os vários assassinatos ocorridos no 
Triângulo Mineiro na década de 70. 
 
Palavras-chave: Sujeito. Discurso. Mídia. 

 
 
Convoque seu Buda: poder, resistência e subjetividade na obra do rapper 
Criolo 

 
Jheny Iordany Felipe de Lima 
Antônio Fernandes Júnior 
 
Produzido em meio à efervescência política de 2014, o álbum do rapper Criolo, 
“Convoque seu buda”, reflete em suas letras preocupações extensivas aos debates 
estéticos e engajados da época. Pensando suas músicas como lugar de contestação 
social, onde se entrecruzam saberes e práticas de subjetivações é que vimos a 
possibilidade de um estudo que abarcasse os conceitos de poder, resistência e 
subjetividade, pensados da perspectiva de análise do discurso Foucaultiana e 
fazendo um recorte de quatro das várias letras do cantor e compositor que serviriam 
de objeto para esse tipo de análise, a saber: Convoque seu Buda, Esquiva da 
Esgrima, Cartão de Visitas e Fio de Prumo (Padê Onã). A realização deste estudo, 
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justifica-se sobretudo pela contribuição aos estudos linguísticos, no sentido de 
evidenciar como certos dispositivos de poder operam sobre determinado corpo 
social, quais possibilidades de resistência surgem destas relações de saber/poder, 
quais práticas de sujeição e subjetivação são construídas e quais as possibilidades 
de resistência vão surgindo nestes contextos. Partindo do pressuposto de que o 
discurso é o objeto teórico constituído por sentidos produzidos historicamente nas 
práticas sociais e é através dele que se observa a relação entre poder, resistência e 
subjetividade. E fundamentado a partir dos conceitos e estudos em análise do 
discurso de perspectiva Foucaultiana. Em um primeiro momento, dedicamo-nos a 
fazer um pequeno esboço histórico-social da contribuição do rap como contracultura 
no Brasil e como ele se apresenta hoje em dia. Em seguida, ocupamo-nos dos 
aspectos discursivos, tanto em relação a emergência destes enunciados em 
determinado tempo e espaço, quanto de sua materialidade repetível, até suas 
condições e possibilidades nas letras de músicas do rapper Criolo, levando-nos a 
entender quais dispositivos de poder operam sobre determinado corpo social e quais 
as possibilidades de resistência surgem destas relações de poder/saber. 
 
Palavras chave: Poder. Resistência. Subjetividade.  
 
 
A constituição do sujeito “bandido” Juliano VP em Abusado: o dono do morro 
Dona Marta, de Caco Barcelos. 
 
Martha Tereza Santos Silva 
Karina Luiza de Freitas Assunção 
 
A violência resultante dos embates e confrontos por conta do narcotráfico, sobre 
tudo nas favelas do Rio de Janeiro, tem sido cada vez mais noticiada nos meios de 
comunicação do país. Visando algumas reflexões sobre as posições-sujeito do 
bandido, personagem principal dos noticiários policiais, a constituição da sua 
subjetividade e a construção dos regimes de verdade, esta pesquisa tem como 
corpus de análise o livro-reportagem Abusado: o dono do morro Dona Marta (2004) 
do jornalista Caco Barcellos. No romance (2004) Barcellos narra a trajetória do 
traficante carioca Marcinho VP, cujo codinome na obra é Juliano VP, e o modus 
operandi da sua quadrilha. O autor explicita, também, o cotidiano em meio à guerra 
pelo comando e as relações sociais dos moradores da favela Santa Marta. 
Fundamentados na Análise do Discurso de linha francesa à luz da teoria de Michel 
Foucault, que problematiza questões importantes para este estudo como a noção de 
sujeito, poder e subjetividade, buscamos analisar a constituição do sujeito discursivo 
Juliano VP e compreender como as relações de poder são instituídas na narrativa. 
Pensamos que o discurso em Abusado (2004), não só humaniza esses sujeitos, mas 
rompe com os discursos que o legitimam como criminosos e explicita a curta barreira 
entre bandidos e policiais.  Partindo da obra de Barcellos (2004) e, possivelmente, 
de outros textos jornalísticos, este trabalho se valerá do método de análise 
qualitativo de abordagem interpretativa dos enunciados para compreender o que 
possibilita a construção de verdades por meio do discurso e os sentidos já 
apropriados a esses sujeitos. 
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Palavras-chave: Discurso. Sujeito. Subjetividade. 

 
 
Entre a liberdade e a opressão: a representação do ser mulher em charges a 
partir do Século XIX 

 
Sarah Carime Braga Santana 
Karina Luiza de Freitas Assunção 
 
Este estudo pretende analisar charges com discursos que disseminem o machismo 
através do tempo, nos atendo às principais lutas feministas e de que forma os 
discursos machistas entram em combate com os feministas, além de verificar a 
decorrência e a larga disseminação destes discursos na contemporaneidade, para 
assim, tentar entender como a formação discursiva machista se insere na sociedade 
e, como esta é transmitida geração após geração. Esta pesquisa de natureza 
qualitativa propõe a coleta de charges, de vários meios, como livros, textos, sites de 
busca, redes sociais entre outros, que contenham narrativas, nas quais seja possível 
investigar e analisar a recorrência de discursos que vão contra o feminismo no 
decorrer dos anos, para tanto, a pesquisa teórica para a realização desse projeto foi 
fundamentada na Análise do Discurso de linha francesa com base, principalmente, 
nos textos de Fernandes (2007) e Foucault (1981; 1995; 2008) que abordam os 
conceitos de formação discursiva, enunciados, subjetividade e constituição dos 
sujeitos e, Alves e Pitanguy (1991) e Butler (2010) que nos servirão, para tratarmos 
das demandas do feminismo e do machismo. Esta pesquisa, uma vez que o objetivo 
é tratar de condições de produção e que possibilitam a produção e a repetição dos 
discursos, tanto machistas quanto feministas, tem como ponto de partida uma das 
primeiras lutas feminista, a luta pelo voto, em que as mesmas eram chamadas de 
sufragistas. Com o surgimento deste movimento feminista, que tinha como principal 
objetivo o direito ao sufrágio feminino, e por isso o nome sufragistas, é possível 
evidenciar as narrativas usadas para defenderem seus propósitos e também os 
discursos contrários a isso. Investigando a trajetória destes movimentos será 
possível traçar uma linha comparativa destes discursos e definir a emergência de 
cada um em cada momento histórico e social.   
 
Palavras-chave: Discurso. Sujeito. Feminismo.  

 
“Reposter SKOL: Redondo é sair do seu passado”: o enunciado 
verbovocovisual na campanha publicitária da Cerveja SKOL 
 
Gabriella Cristina Vaz Camargo 
Grenissa Bonvino Stafuzza 
 
A cerveja Skol publicou, no dia 8 de março de 2017, o vídeo da propaganda 
“Reposter Skol – redondo é sair do seu passado”, com o objetivo de homenagear as 
mulheres, no Dia Internacional da Mulher. Para isso, a empresa convidou oito 
ilustradoras, todas mulheres e envolvidas em movimentos feministas, para 
refazerem pôsteres antigos da Skol, com o objetivo de reconstruí-los de modo a não 
estereotipar a figura feminina. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de analisar 



 

26 

 

este vídeo enquanto um enunciado verbovocovisual, a partir dos aparatos teóricos 
deixados pelo Círculo de Bakhtin, em que se torna possível analisarmos os extratos 
verbais, vocais e visuais do material em estudo, assim como, pretendemos através 
dessa pesquisa analisar as relações dialógicas entre os antigos e os novos pôsteres, 
de modo a identificar os discursos que emergem desta materialidade enunciativa. O 
método de pesquisa adotado trata-se do dialógico, proposto pelo Círculo em que 
descreveremos, analisaremos e interpretaremos o corpus em estudo. E assim, 
justificamos essa pesquisa por trazer à tona os embates, conflitos e contradições 
que permeiam a verbovocovisualidade da campanha publicitária da Skol. Desta feita, 
esperamos que os resultados das análises realizadas da propaganda “Reposter – 
Skol”, nos permita mostrar os discursos que lhes são perpassados, como o discurso 
machista e o capitalista, assim como, evidenciar a linguagem em seu funcionamento 
dialógico.  
 
Palavras-chave: Enunciado verbovocovisual. Relações dialógicas. Cerveja Skol  

 
 
A constituição do sujeito jornalista no discurso midiático de O Popular sobre 
as Congadas 

 
Giovanna Diniz dos Santos 
Grenissa Bonvino Stafuzza 
 

Este trabalho pretende pesquisar como se constitui o sujeito jornalista através da 
análise de enunciados do discurso midiático – representado aqui pelo Jornal O 
Popular, mídia tradicional goiana. Os meios de comunicação produzem um discurso 
hegemônico sobre a realidade, pautando eventos factuais para servir agendas 
específicas ou segundo interesses ideológicos de determinada mídia. Essa pesquisa 
busca entender como se constitui o discurso midiático e como ele pode servir para 
produzir ou ser produzido pelo sujeito jornalístico, usando como exemplo de análise 
o discurso produzido sobre a congada pelo e no jornal O Popular. Assim, usando 
como corpus de análise matérias sobre a congada – festa religiosa de matriz 
africana celebrada em homenagem a Nossa Senhora do Rosário – publicadas no 
jornal de 2010 a 2014, serão estudados diálogos teóricos entre a filosofia da 
linguagem do Círculo de Bakhtin e a área de jornalismo para fundamentar o nosso 
olhar nessa pesquisa. Resgatando os teóricos que se debruçaram para entender o 
papel da mídia na sociedade, ora como parte integrante de seu funcionamento, para 
os funcionalistas, ora como instrumento para manipulação das massas, para a 
Escola de Frankfurt, pretende-se chegar aos estudos que entenderam a mídia como 
disseminadora ideológica, mas também como repleta de contradições e 
possibilidade de resistências. Assim, será possível chegar na constituição do que 
hoje é o sujeito jornalista, como sujeito que busca autonomia e mudança em seu 
ambiente de trabalho ou na criação de outras formas de se fazer jornalismo. O 
objeto de estudo desta pesquisa – o sujeito discursivo –, como explica Fernandes 
(2005) está, assim, relacionado com o contexto em que vive, seu momento histórico 
e lugar social. Este sujeito também é marcado por diferentes vozes em seu discurso. 
 
Palavras-Chave: Discurso midiático. Círculo de Bakhtin. Congadas.  
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A relativização do absoluto: o enunciado como unidade real da comunicação 
verbal no discurso jurídico-judicial pelo prisma do Círculo de Bakhtin 

 
Luciano Rogério do Espírito Santo Abrão 
Grenissa Bonvino Stafuzza 
 
Trata-se de uma Pesquisa que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-
Graduação Stricto sensu do Departamento de Letras da Universidade Federal de 
Goiás – RC, no Curso de Mestrado em Estudos da Linguagem (Área de 
concentração: Linguagem, Cultura e Identidade) objetivando à elaboração de um 
Relatório de Pesquisa na modalidade de Dissertação na Linha de Pesquisa Texto e 
Discurso. Por esse caminho, está se realizando uma análise do discurso jurídico-
judicial, em especial sobre a relativização da impenhorabilidade do salário de um 
Professor Universitário por intermédio de duas Decisões Judiciais prolatadas pelo 
Poder Judiciário do Estado de Goiás: uma em primeira Instância (Juiz de Direito), a 
pedido do Ministério Público, em um processo de Execução de dívida contraída junto 
ao Poder Executivo Municipal; a outra em dois Recursos impetrados junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na frustrada tentativa de que este anulasse 
a ilegítima penhora de 30% (trinta por cento) salário percebido pelo supracitado 
Professor do Ensino Público Federal para satisfação de dívidas que não tinham 
caráter alimentício, sob o argumento de que não houve coerência entre o discurso 
jurídico-judicial e a interpretação dos enunciados dos Textos Normativos que 
regulamentam o tema. Para tanto, está sendo utilizado o método Dialético 
Materialista sob o enfoque privilegiado da visão Dialógica do Círculo de Bakhtin, 
que, apesar de não ter se debruçado, especificamente, sobre a análise jurídico-
judicial, oferece, por intermédio de suas Contribuições para os Estudos da 
Linguagem, em especial pelas categorias de análise: Enunciado Concreto e Signo 
Ideológico, os fundamentos para compreensão das contradições subjacentes ao 
Discurso jurídico-judicial, enfatizando as vicissitudes de um sistema interpretativo em 
uma comunidade linguística, cujas conclusões impactam diretamente a propriedade, 
a liberdade e a vida das pessoas, bem como seus reflexos no “mundo jurídico”, 
sobretudo no âmbito dos direitos humanos, desvelando, como pano de fundo, as 
ideologias jurídicas envolvidas em tal processo dialético/dialógico. 
 
Palavras-chave: Enunciado concreto. Signo Ideológico. Círculo de Bakhtin. 
Discurso jurídico-judicial. Propriedade. 
 
 
Literatura contemporânea em questão: os reflexos da ditadura militar em A 
festa, de Ivan Ângelo 

 
Brenno Fernandes Soares 
João Batista Cardoso 
 
O romance A festa (1976), de Ivan Ângelo, em sua composição fragmentada 
evidencia as características do fazer literário dessa contemporaneidade. Essa 
fragmentação reflete as muitas vertentes do período que antecede e sucede a 
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década de 1970, que foi um período conturbado da História do Brasil, conforme 
mencionado acima. Nessa fase, os horizontes políticos do país diluíam-se na 
incerteza de uma ditadura que persistia em manter o status quo que implantara. 
Estudar o adensamento estético dos anos mediais do século XX em A festa 
enquanto uma expressão de uma visão de Brasil que elege a liberdade como única 
opção, aliás, a liberdade é o objeto de desejo de todo ser humano e aparece como 
tema e problema na maioria das obras que representam o homem em situação de 
risco social, como é o caso de A festa. Trata-se, assim, de uma obra representativa 
de um momento histórico conturbado na História do Brasil. Portanto, os 
desdobramentos deste trabalho iniciam-se a partir da revisão do conceito de 
Literatura (EAGLETON, 1997) para então entrar no enquadramento do romance A 
festa como ficção que estabelece relação/representação (AUERBACH, 2007) direta 
com a história. Na obra A festa os narradores representam os entes sociais que 
permearam a sociedade na parte medial do século XX. Nesse momento histórico, o 
Brasil viveu duas ditaduras, a de Vargas, de 1930 a 1945 e a Militar, de 1964 a 1985 
(GASPARI, 2002). Considerando que a obra A festa reflete, como todo romance 
histórico, o fato mais marcante do seu período, entendemos que o elemento que 
aparece tematizado na obra é a Ditadura. 
 
Palavras-chave: Ficção. História. Literatura Contemporânea. 
 
 
A identidade do negro e o espaço em Clara dos Anjos, de Lima Barreto 

 
Márcio Antônio da Costa Santos 
Ozíris Borges Filho 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a desconstrução e construção da 
imagem do homem negro através da obra Clara dos Anjos de Lima Barreto. A 

pesquisa será analítica. Utilizaremos as obras de Osman Lins (1976) como 
referencial na abordagem do espaço e Silva (2012) Hall (2012), Woodward (2012) 
como principais obras sobre a teoria da identidade. Demonstraremos a importância 
do espaço para a caracterização das personagens e como ele influencia o 
desenvolvimento e compreensão da narrativa. Segundo Woodward, a construção da 
identidade é referencial, depende de algo que está fora dela, de outra identidade que 
difere de si, mas que fornece condições para sua existência. Ela é marcada pela 
diferença (2012. p 9) Desta forma, a imagem do negro na sociedade brasileira  até o 
século XIX foi determinada pela sociedade dominante, formada por senhores de 
escravos, detentores do poder político, econômico e religioso. Neste contexto, o 
homem negro perdia sua condição de homem e tornava-se apenas um animal 
utilizado como força de produção. Assim identificado, não podia ser sujeito de si e 
desta forma a literatura reproduzia-o e retratava-o em segundo plano, com discursos 
que reforçavam o pensamento de que ele não era pessoa humana nem poderia ter 
voz. Em Lima Barreto, na obra Clara dos Anjos, poderemos ver a ascensão do 
negro à posição de protagonismo de sua narrativa e não apenas com objeto na 
narrativa.  
 
Palavras-chave: literatura. Identidade. Espaço literário. 
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O erotismo desentranhado da voz feminina: a transgressão do silêncio em 
Muito prazer e O prazer é todo meu 

 
Michelle Gomes Soares 
Luciana Borges 
 
É constante a luta das mulheres por um espaço igualitário na sociedade. Os padrões 
e normas pelos quais somos regidos ainda determinam o comportamento e a 
posição da mulher no meio em que estão inseridas e consequentemente colaboram 
com a manutenção do preconceito. O erotismo trata-se de uma temática que ainda 
envolve muitos tabus e incertezas, gerando um prejulgamento em torno dos textos 
que o expressam. As dificuldades encontradas na abordagem de textos de cunho 
erótico tornam-se maiores quando esses são produzidos por mulheres. Foi na 
percepção da escassez de publicação e divulgação de textos eróticos de autoria 
feminina que surgiu o interesse em estudar as antologias organizadas por Márcia 
Denser: Muito prazer (1980) e O prazer é todo meu (1984) que reúnem contos 
eróticos de autoras tanto renomadas quanto principiantes e que escreveram em um 
contexto sócio cultural marcado pelo patriarcalismo. A presente pesquisa, que se 
encontra em fase inicial, pretende selecionar e analisar contos dessas coletâneas e 
estabelecer um diálogo intertextual entre as obras e seu contexto histórico e social 
imediato. Com esse procedimento buscamos contribuir com a divulgação de obras 
que estariam condenadas ao esquecimento ou mesmo permaneceriam 
desconhecidas por parte do leitor comum. Logo, podemos atribuir a essa pesquisa o 
papel de colaborar com o reconhecimento de grandes autoras do erotismo e 
apresentar a um número maior de leitores o prazer advindo do íntimo feminino. O 
estudo toma como embasamento teórico os textos: A paixão emancipatória, de 
Angélica Soares (1999), O erotismo, de Georges Bataille (1989), O segundo sexo, 
de Simone de Beauvoir (1980) dentre outros.   
 
Palavras - chave: Mulher. Erotismo. Patriarcalismo. 

 
 
A intertextualidade em Sexameron, de Luiza Lobo 
 
Thaynara Carolina Vaz da Cruz 
João Batista Cardoso 
 
A intertextualidade traz em si a noção de que um texto abarca diversos outros textos 
em si, pois tudo que é escrito ou dito carrega outras vozes presentes na sociedade e 
na história. Partindo deste pressuposto, este trabalho tem por objetivo analisar uma 
obra do século XIV, Decameron de Boccaccio, e uma obra do século XX, 
Sexameron de Luiza Lobo, pelo viés da intertextualidade. Para isso, utilizamos os 
conceitos de (BAKHTIN, 1981) sobre carnavalização da linguagem; (KRISTEVA, 
1969) que traz o termo “intertextualidade” pela primeira vez; (GENETTE, 2010) e 
outros teóricos e críticos que trataram sobre o tema. Ainda que o presente estudo 
encontre-se numa fase embrionária, as leituras iniciais, tanto do corpus literário, 
quanto das obras que oferecem o suporte histórico-crítico apontam, com alto grau de 
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certeza, a intertextualidade como uma qualidade imanente das obras literárias, pois 
uma obra feita em certo período serve de suporte para as obras que serão escritas 
posteriormente, da mesma forma que as obras mais antigas, conforme vimos, a 
título de exemplo, na comparação entre Decameron e Sexameron. Como argumento 
para essa teoria, podemos indicar que a prosa de ficção e até mesmo as produções 
poéticas repetem sempre o mesmo diapasão existencial traduzido na luta de 
opressor e oprimido, sendo assim, essas duas entidades traspassam as eras e se 
repetem sempre, sem falar que o sexo e os problemas e soluções que dele derivam 
são temas constantes da ficção geral. 
 
Palavras-Chave: intertextualidade. Decameron. Sexameron. Ficção geral. 

 
 
Diálogo entre cinema e literatura: a guerra dos sexos nos contos de fadas 
 
Jullyana Franciely Vieira de Souza 
Alexander Meireles da Silva 
 
O intuito desta pesquisa é destacar, por meio de análise, duas formas de criação, a 
obra literária e a obra cinematográfica, dando enfoque à representação do masculino 
e do feminino nos Contos de Fadas. Esta pesquisa pretende realizar incursões mais 
profundas ao analisar as obras literárias “A Bela e a Fera”, de Beaumont (1740) e “A 
Bela Adormecida” dos irmãos Grimm (1812-1815) e as obras cinematográficas A 
Bela e a Fera (2017) e Malévola (2014), apontando as respectivas semelhanças e 
diferenças. Tomando como ponto de partida a defesa de igualdade entre os 
gêneros, procurar-se-á comprovar que nas animações cinematográficas há um 
desequilíbrio entre os gêneros. Dentre os objetivos pretende-se analisar as 
configurações do fantástico em obras contemporâneas; investigar a articulação do 
discurso ideológico sobre o gênero dentro da lógica da indústria cultural 
representado pelas produções dos estúdios Disney. A construção deste estudo 
baseia-se na análise de obras de autores como Brito, Brunel, Coelho, Martin e 
Queirós. Proceder-se-á uma pesquisa bibliográfica de cunho analítico e comparatista 
que permitirá encontrar as relações existentes entre cinema e literatura. Ao final 
espera-se concluir que realmente houve uma transformação na representação dos 
gêneros nas reescrituras fílmicas dos estúdios Disney, visto que para que o papel 
feminino pudesse se destacar procurou-se atingir o masculino, ou seja, foram 
colocadas em evidência as características negativas do gênero masculino para que 
o feminino sobressaísse, algo que o feminismo não corrobora; incentivando ao 
contrário o equilíbrio entre os gêneros.  
 
Palavras-chave: Literatura. Cinema. Gênero. 

 
 
Modernidade monstruosa: relações entre identidade e sociedade em 
Frankenstein e Admirável mundo novo 

 
Janaína da Silva Alves 
Alexander Meireles da Silva 
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O ano de 2018 marca duzentos anos de publicação da obra Frankenstein; ou O 
Prometeu moderno (1818), da escritora inglesa Mary Shelley, obra esta que se 
coloca tanto como continuadora do gótico inglês, quanto como fundadora da 
vertente romanesca conhecida como Ficção Científica e, consequentemente, de 
narrativas em que a Ciência é usada pelo homem para modelar o mundo ao seu 
redor, exemplo disso é a distopia Admirável Mundo Novo (1932) de Aldous Huxley. 
Considerando a importância destas obras, este trabalho propõe analisar, na 
Literatura, o impacto da Modernidade na identidade dos sujeitos nos séculos XIX e 
XX a partir das personagens das obras de Frankenstein e Admirável Mundo Novo. 
Esta pesquisa se justifica pelo entendimento de que a Ficção Científica surgida e 
desenvolvida no contexto racionalista da Revolução Industrial tem a capacidade de 
promover a discussão sobre a identidade na Modernidade. Esperamos responder às 
seguintes indagações: “De que maneira a Modernidade impactou a construção da 
identidade nos séculos XIX e XX, e das personagens das obras Frankenstein e 
Admirável Mundo Novo?”; “Como a noção do monstruoso articula com as questões 
identitárias na Modernidade?”; “E como os estudos psicanalíticos sobre a 
constituição do sujeito se alinham com os pontos propostos?”. Para tal, realizaremos 
uma pesquisa analítico-descritiva, de cunho interpretativo-comparativista. Será 
analítico porque faremos uma análise detalhada de recortes do corpus. Descritiva 
porque descreveremos as ocorrências relacionadas às constituições narrativas das 
obras Frankenstein e Admirável Mundo Novo. E interpretativo porque, a partir de 
uma proposta teórico-metodológica que se inscreve em construtos da literatura 
fantástica, buscaremos enfocar nosso objeto de estudo, cujo desenho comparativista 
busca apontar os pontos de contato entre as obras escolhidas. Dentre os teóricos 
utilizados para o desenvolvimento deste estudo estão Sigmund Freud, Jeffrey 
Cohen, Marshall Berman, Zygmunt Bauman, Michel Foucault, Tom Moylan, Robert 
Baker, Stuart Hall, dentre outros. 
 
Palavras-chave: Ficção Científica. Modernidade. Identidade. 
 
 
Estudo terminológico da indústria automobilística em LIBRAS 

 
Kássia Mariano de Souza 
Vanessa Regina Duarte Xavier 
 
O objeto deste estudo é o léxico especializado do setor automobilístico em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais), isto é, a terminologia utilizada nessa área, 
materializada em forma de sinais. Sabemos que cada área do conhecimento possui 
termos técnico-científicos, porém, como estes são constituídos e utilizados pelas 
pessoas Surdas é o que ensejamos investigar. Para tanto, adentraremos nesse 
universo de sinalização e observaremos a maneira como se efetiva a comunicação 
de pessoas Surdas em relação aos termos próprios à sua área de atuação no ramo 
em questão. Com a intenção de fundamentar e nos proporcionar corpus para a 
pesquisa, selecionamos a área que mais emprega pessoas Surdas na cidade de 
Catalão- GO, o setor automobilístico. A princípio, foi feito um levantamento com o 
propósito de constatar a quantidade de funcionários Surdos presentes em cada uma 
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das empresas do ramo e, após a coleta desses dados, foi selecionada aquela que 
apresentou o maior número desse público. Além da apreensão dos sinais 
terminológicos, buscaremos descrevê-los e analisá-los com o intuito de constituir um 
corpus especializado em Libras, e por fim, registrar os termos por meio da 
elaboração de um glossário, que poderá ser consultado por pessoas Surdas e 
ouvintes que estão direta ou indiretamente relacionadas à empresa ou a áreas afins. 
Esta última proposição é, portanto, uma das principais motivações que encontramos 
para realizar este trabalho, pois entendemos que, de alguma forma, o estudo 
científico pode resultar em um retorno social. Tendo em vista que a Terminologia é 
um campo de estudo ainda novo e o reconhecimento da Libras também muito 
recente, notamos que poucos teóricos têm se debruçado sobre a intersecção destas 
duas áreas. Os autores cujas obras nos servirão de aporte teórico são Krieger e 
Finatto (2004), Xavier (2011), Albres e Neves (2012) e Tuxi (2015). 
 
Palavras-chave: Terminologia. Libras. Setor automobilístico. 

 
 
A variação e a mudança lexical da LIBRAS na cidade de Goiânia 
 
Leandro Viana Silva 
Alexandre António Timbane 
 
A presente pesquisa se justifica pela importância e escassez de estudos voltados às 
questões ligadas à variação lexical e semântica da Libras. A pesquisa traz uma 
proposta de registro de sinais que envolvem esse fenômeno, pois, tal como destaca 
Martelotta (2013), estudos dessa natureza servem para enriquecimento de material 
didático divulgado, assim como mostrar as diferenças dos sinais e a força da língua 
na comunicação. O objetivo principal é investigar e registrar a variação e a mudança 
lexical da Libras em Goiânia, bem como explicar conceitos de variações linguísticas, 
sociolinguística e mudanças lexicais; selecionar sinais com variações ou mudanças 
lexicais de diferentes públicos surdos; filmar e catalogar os sinais encontrados; 
identificar o processo de variação ou mudança lexical nos sinais; relatar as 
experiências linguísticas encontradas e analisar a relação entre língua e sociedade, 
focalizando a variação e a mudança lexical na Libras. Este projeto é uma pesquisa 
descritiva, por se tratar de uma descrição das características de determinado 
fenômeno, isto é, o estabelecimento de relações entre variáveis. E engloba também 
teorias das variações linguísticas, sociolinguísticas e lexicais. Esta pesquisa lançará 
mão de entrevistas, que serão filmadas devido à modalidade da língua de sinais. 
Estimamos uma duração máxima de 5 minutos cada. Contaremos com participantes 
(8 homens e 8 mulheres) que deverão ser exclusivamente surdos, fluentes em 
Libras e que compreendam a Língua Portuguesa, na modalidade escrita. A língua 
para realização das entrevistas será a Libras. E o público-alvo será docentes e/ou 
discentes do curso de Letras: Libras da UFG – Regional Goiânia. Nessa pesquisa, 
utilizaremos o sistema de Escrita das Línguas de Sinais, que será importante, pois 
os sinais representados na escrita serão mais perceptíveis, até mesmo para leitores 
que desconhecem a Libras, representações das variações e mudanças presentes no 
léxico, como resultado dessa pesquisa. 
Palavras-chaves: Variação. Mudança lexical. Libras. 
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O ensino de LIBRAS e a problemática da identidade cultural do docente nos 
cursos de graduação em Goiás 
 
Wáquila Pereira Neigrames 
Alexandre António Timbane 
 
No Brasil os estudos sobre a Libras são recentes e a pedagogia de ensino varia 
tendo em conta a complexidade, tal como apontam Quadros e Schmiedt (2006). 
Existem “rastros da intelectualidade específicos” (JUNIOR; PINTO, 2007) que 
precisam ser compreendidos pelo professor na sua atuação. A presente pesquisa 
tentará traçar um perfil da identidade do professor da LIBRAS, fazendo comparação 
e aproximação cultural entre os docentes surdos e ouvintes. A Lei 10.436/2002 
obriga a implantação da LIBRAS nos currículos dos cursos de IES. Como 
metodologia faremos entrevistas a 10 professores (5 ouvintes e 5 surdos), de IES do 
Estado de Goiás. As entrevistas serão gravadas e analisadas qualitativamente. A 
pesquisa será submetida à Comissão de Ética em Pesquisa. Propõe-se a 
observação de 6 aulas com objetivo de compreender os fenômenos de identidade 
cultural e linguística na prática docente. Preliminarmente conclui-se que a Libras é 
nova no ensino superior e os professores devem buscar novas metodologias para 
mediar o ensino-aprendizagem. Os surdos têm dificuldades em perceber a 
importância da LIBRAS para o processo da identidade cultural e no desenvolvimento 
do futuro cidadão. Há necessidade de traçar um perfil para o professor de Libras 
levando em consideração as singularidades dos currículos das universidades 
buscando temas recorrentes na história da educação dos surdos, esperando 
encontrar aspectos linguísticos que sejam motivadoras na cultura surda (TAVARES; 
CARVALHO, 2010).  
 
Palavas-chave: Identidade. Cultura. Docente. Libras. 
 
Vozes surdas que rompem o silêncio: LIBRAS e o sistema de avaliatividade à 
luz da Gramática Sistêmico-funcional 

 
Lucas Eduardo Marques Santos 
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 
 
A pesquisa ora proposta será norteada pelo viés da Linguística Aplicada – LA, em 
uma construção dialógica com uma das vertentes linguísticas elaboradas por 
Halliday (1994), que se denomina Gramática Sistêmico- Funcional- GSF - ou 
Linguística Sistêmico Funcional – LSF, da qual fazem parte autores como Martin e 
White (2005), Eggins (2004), Malinowski (1923, 1935), Almeida (2010), Fuzer e 
Cabral (2014) e outros. Posto isso, estudos teóricos da área fornecem, nesse 
contexto, subsídios para analisar, questionar e refletir sobre as práticas de ensino. 
Baseio-me, portanto, em autores como Stokoe (1960), Battison (1974), Quadros e 
Karnopp (2004), Diniz (2010), Viotti (2008), Skliar (1997), Ferreira (2010), Perlin 
(1998), Strobel (2009), Sá (2003), Gesser, Costa e Viviani (2009) etc. É intuito, 
observar como os Surdos expressam suas opiniões (avaliações linguísticas) sobre 
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as metodologias de ensino a eles ofertadas, ou como esse sujeito se percebe 
nessas relações de construção do sistema ensino-aprendizagem. De modo geral, 
esta pesquisa se propõe a identificar, classificar, categorizar e, por meio disso, 
estabelecer e apresentar um panorama linguístico e metodológico sobre os 
discursos dos Surdos imersos no ambiente escolar do estado de Goiás. Nesse 
sentido, observa-se que as línguas de sinais estão atreladas ao contexto sócio-
histórico e político da educação de Surdos. Desde a Antiguidade essa modalidade 
linguística vem ocupando marginalmente o processo de uso das línguas. Isso ocorre 
simplesmente pelo fato de que as comunidades Surdas se constituem minorias 
linguísticas em relação às línguas orais, que são usadas pela maioria dos seres 
humanos que vivem nas mais diversas culturas e interagem através das distintas 
estruturas possíveis de formação dessas línguas orais. 
 
Palavras-chave: Gramática Sistêmico funcional. Libras. Avaliações linguísticas. 
 
 
O emprego da língua materna no ensino de Língua Estrangeira – Inglês: uma 
análise sistêmico-funcional 
 
Gustavo Ferreira Rodrigues 
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 
 
A aquisição de uma língua estrangeira (LE) não é mais um identificador de status 
social ou alternativa de lazer somente e sim necessidade, visto que a faculdade em 
utilizá-la passa a ser inevitável na atual conjuntura de globalização, a qual enlaça 
linguística e culturalmente os povos. Tal aquisição, além de proporcionar realização 
pessoal, impulsiona o indivíduo ao cenário mercadológico global, inteirando-o do 
mundo que o circunda e proporcionando condições para que ele possa interagir 
socialmente nesse mundo. Como retratado por Cook (2001), algumas metodologias 
não permitem o emprego da língua materna (LM), ou qualificam como aula ideal 
aquela em que a sua utilização seja a menor possível. Muitos manuais de ensino 
encaram tal atitude como óbvia, tanto que nem fazem menção à utilização da 
mesma – LM - ou abordam-na como um problema encontrado em sala de aula. 
Assim, estudos sobre a influência da utilização de LM como recurso pedagógico em 
aulas de inglês têm sido foco de muitas pesquisas que envolvem formação de 
professores como por exemplo as realizadas por Auerbach (1993) e Harbord (1992) 
que defendem o uso controlado como estratégia de ensino e aprendizagem de LE. 
Para a execução do estudo, lançar-se-á mão da Gramática Sistêmico-Funcional 
(Halliday, 1994/2004) para realizar a análise linguística dos recortes dos estudos 
tendo como foco o sistema de Avaliatividade, conforme propõem Martin (1992) e 
Martin e White (2005), para destacar as avaliações realizadas pelos entrevistados, 
enfocando a utilização de epítetos, atributos e nominalizações para avaliar o uso da 
língua materna na sala de aula de inglês. Este estudo tem, portanto, o escopo de 
identificar os possíveis problemas oriundos da não utilização da LM nas aulas de LE, 
a fim de indicar soluções que contribuam para excluir os aspectos que dificultam a 
aprendizagem desta última.  
 
Palavras-chave: Aula de Inglês. Língua Materna. Sistêmico-Funcional. 
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Cora Coralina e a voz da mulher goiana: uma análise sob a ótica da linguística 
sistêmico-funcional 

 
Pabrícia Abadia Pereira Félix 
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 
 
Este trabalho propõe uma investigação léxico-gramatical no viés da linguística 
sistêmico-funcional (LSF), enfatizado no subsistema de atitude como principal 
condutor. Pautamos em analisar o discurso construído nas obras de Cora Coralina e 
investigarmos como a LSF pode contribuir para compreendermos a forma que a 
autora se dispõe da linguagem, para construir a figura feminina no seu discurso. A 
LSF detém-se em investigar fenômenos comunicativos, tanto em textos falados 
como escritos, levando em consideração os significados que são produzidos dentro 
de determinados contextos. Ao proferimos um discurso, realizamos determinadas 
seleções léxico-gramaticais que expõem o que desejamos enfatizar, partimos, 
portanto, do nosso arcabouço linguístico e evocando os significados desejados. Nos 
pautaremos em autores que complementam os nossos estudos teóricos como 
Halliday (1994), que trazem contribuições com a base da teoria da Linguística 
Sistêmico-Funcional, as contribuições de Martin; White (2005), as definições 
introdutórias de acordo com Fuzer; Cabral (2014) e Almeida (2010). Os objetivos 
principais dessa pesquisa será realizar uma investigação léxico-gramatical, 
utilizando como corpus as obras que despertam o reconhecimento feminino. 
Compreender como o subsistema de atitude se apresenta em tais obras, e 
demonstrar a sua aplicação para descobrir como a escritora goiana constrói o seu 
discurso. Nossa metodologia baseia-se em realizar a leitura do corpus de pesquisa 
no caso obras que ressaltam a figura da mulher. Em seguida será feita a coleta dos 
dados, que se baseará em selecionar as avaliações que estão relacionadas com o 
subsistema de atitude. Como resultados esperados, almejamos encontrar os 
processos mais relevantes que configuram a escrita das obras de Cora Coralina, 
permitindo entender as intenções da autora em expressar o reconhecimento do 
feminino levando em conta os aspectos atitudinais de afeto, julgamento e 
apreciação. 
 
Palavras-chave: Sistêmico-funcional. Subsistema de Atitude. Cora Coralina.  

 
 
A avaliação dos alunos de Estágio Supervisionado acerca da prática docente: 
uma análise sistêmico-funcional 

 
Patrícia Alves de Andrade 
Fabíola Aparecida S. D. Parreira Almeida 
 
O Estágio Supervisionado do Curso de Letras obedece às determinações legais 
fundamentadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) Art. 
65, Art. 82. 3, que demonstra a relevância do aprimoramento do aluno estagiário, 
permitindo a ele integração e vivência em prática nas escolas. Assim, o projeto terá 
como escopo analisar, na perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional, a 
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avaliação dos alunos de Estágio Supervisionado acerca da prática docente, assente 
dos relatórios (inseridos nos portfólios conclusivos) dos alunos (discentes e egressos 
do UNICERRADO, Goiatuba-GO) e as entrevistas que propiciarão dados para o 
desenvolvimento do assunto em momentos distintos: primeiro, enquanto são alunos 
observadores em formação e, posteriormente, com os egressos que já assumiram 
sala de aula. Nossa proposta é compreender o discurso e os relatórios dos alunos 
estagiários a partir de uma análise Linguística Sistêmico-Funcional relacionada à 
prática docente em serviço, identificar elementos avaliativos existentes nos 
discursos dos alunos, comparar as avaliações dos estagiários quanto as práticas 
metodológicas do ensino apoiadas nos relatórios obrigatórios realizados por eles, 
identificar, através de entrevistas, possíveis mudanças no diagnóstico da situação e 
categorizar os dados coletados. A análise dos corpora formados fará uso da 
metafunção interpessoal enfocando o sistema de avaliatividade, que trata das 
relações entre os participantes da linguagem, sendo um dos principais recursos 
semânticos-discursivos para avaliar coisas, comportamento das pessoas e seus 
sentimentos, Almeida (2010). Logo, investigar os sistemas de avaliatividade 
conforme Martin e White (2005) nas mensagens interpessoais dos alunos ao 
mudarem suas posições dentro desse processo de formação, bem como a sua 
reflexão sobre o cotidiano escolar, contribuirá para a pesquisa do processo do 
discurso avaliativo de cada indivíduo, no âmbito escolar.  
 
Palavras–chave: Avaliatividade. Alunos. Estágio Supervisionado. 
 
 
Da terminologia da Olericultura à Socioterminologia: entre a ciência e o saber 
tradicional 
 
José Antônio Cardoso 
Maria Helena de Paula 
 
Esta pesquisa situa-se no âmbito dos estudos da Terminologia e as variantes 
socioterminológicas, mais especificamente entre os termos técnico-científicos e o 
saber tradicional, visando a um estudo de cotejo sobre o léxico da horticultura. A 
motivação principal para a realização deste estudo partiu da necessidade de se 
entender mais os fenômenos terminológicos e seu processo de significação dentro 
dos vocábulos em nível técnico-científicos, seus usos na Olericultura e as variações 
socioterminológicas das oleráceas cultivadas pelos produtores tradicionais em 
hortas urbanas e periurbanas de alguns municípios na região do sudeste goiano. 
Assim, este trabalho tem como suporte teórico as abordagens de Barros (2004), 
Biderman (2001), Bosi (1992), Faulstich (2006), Fiorin (2013), Krieger e Finatto 
(2004), dentre outros. A metodologia consiste em leitura e discussão sobre o tema 
terminológico, bem como coleta, a partir do material didático usado nas aulas de 
Olericultura no Instituto Federal Goiano-Campus Urutaí, de termos textuais técnicos 
referentes à Olericultura, objetivando selecioná-los, descrevê-los e correlacioná-los 
com os termos obtidos através de entrevista como horticultores tradicionais de 
municípios do sudeste goiano. Para a análise dos dados coletados, além do 
contexto de uso dos horticultores, serão considerados o Dicionário Aurélio 
(FERREIRA, 2004) e/ou Dicionário Houaiss (HOUAISS, 2001), a fim de verificar as 
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variantes, seu significado e uso nestes expedientes lexicográficos. Os resultados 
obtidos na análise, em que se espera evidenciar as variantes socioterminológicas, 
serão registrados em fichas lexicográficas, conforme modelo de Miranda (2013), que 
embasarão a confecção de um glossário de lexias e as variantes encontradas dos 
nomes das oleráceas dos horticultores na região em estudo, que poderá servir como 
material de consulta e de ensino e auxiliar futuras pesquisas linguísticas e culturais. 
 
 
Palavras-chave: Olericultura. Socioterminologia. Hortas 

 
 
 
Os aspectos culturais na Toponímia: o mito e a religião nas designações em 
comunidades rurais na região de Piracanjuba 
 
Lidiane Silva Araújo Guimarães 
Kênia Mara de Freitas Siqueira 
 
Os estudos toponímicos visam verificar como diferentes aspectos linguísticos do 
topônimo podem guardar ou resguardar características da cultura, da história, da 
geografia do povo que vive ou viveu em determinado lugar como testemunho ocular 
ou de memória do ato da nomeação, para o qual concorreram inúmeros fatores que 
resultaram na escolha de um nome específico para um dado lugar. Posto isso, este 
estudo assume o objetivo de identificar os elementos de índole religiosa presentes 
na toponímia das comunidades rurais da região de Piracanjuba/GO que possam ser 
considerados fatores que impulsionaram a escolha de nomes religiosos para os 
lugares em questão.A despeito da grande visibilidade da influência da fé católica, 
cabe esclarecer que, além de uma observação preliminar de sua presença na 
toponímia rural piracanjubense, há evidências mais tênues a serem verificadas e 
explicitadas haja vista o sincretismo de inúmeros cultos realizados durante as festas 
e os eventos tradicionais na região. Assim se configura o problema de pesquisa, a 
saber: que aspectos culturais motivaram as escolhas dos primeiros topônimos da 
área rural de Piracanjuba/GO? Houve, além da fé católica, a concorrência de outros 
elementos religiosos endógenos (autóctones) em contraponto ao elemento 
exógeno? Nesse sentido, considera-se como hipótese de pesquisa que os nomes 
sagrados ligam-se ao ato de nomear o lugar, como forma de culto e como forma de 
aproximação, principalmente, com divindades comuns à devoção da Coroa 
Portuguesa do século XVIII. A metodologia de pesquisa consiste no levantamento 

bibliográfico e da revisão dos textos referentes à temática, direciona-se por numa linha de 
abordagem qualitativa, de cunho etnográfico, com consulta a documentos públicos de 
cartório. O presente trabalho espera contribuir para os estudos linguísticos de uma maneira 
geral, e para os estudos do léxico, dos nomes próprios, dos topônimos, no sentido de 
possibilitar outras abordagens do fenômeno da nomeação.  

 
 
Palavras chave: Toponímia. Religião. Piracanjuba. 
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A festa de Nossa Senhora da Abadia em Jataí (GO): uma análise léxico-cultural 

 
Rennika Lázara Dourado Cardoso 
Vanessa Regina Duarte Xavier 
 
O objetivo principal desta pesquisa é analisar, por meio de narrativas orais de 
integrantes da festa, como o léxico pode refletir a história e a cultura de um povo. 
Para alcançar o objetivo do estudo proposto, as técnicas e métodos da pesquisa 
serão majoritariamente qualitativos. O corpus desta pesquisa será formado pelas 
gravações de narrativas de participantes da festa, assim como de canções 
relacionadas aos ritos da festividade, que serão transcritas para posteriormente 
serem analisadas. A relevância desta pesquisa fundamenta-se, principalmente, em 
possibilitar o (re)conhecimento e a valorização de práticas pertencentes à cultura 
popular e de representações culturais enraizadoras (BOSI, 2008), assim 
classificadas por se distanciarem, em certa medida, da cultura de massa e, de certo 
modo, preservarem a identidade cultural, nesse caso em específico, daqueles que 
habitam a chamada comunidade da Onça, na cidade supracitada. Para a construção 
do arcabouço teórico deste trabalho, valemo-nos do pensamento de Alfredo Bosi 
(2008) sobre cultura popular, dos estudos de Paula (2010), que refletem sobre festas 
de roça, léxico e cultura popular rural. Utilizaremos, ainda, como embasamento 
teórico as análises de Pollak (1992), sobre memória e identidade, de Sapir (1969), 
que teoriza a relação entre língua, cultura e ambiente, e de Silva (2000), sobre 
identidade cultural dos indivíduos. 
 
Palavras-chave: Cultura Popular.  Léxico. Festa de roça. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 

 
 
 
O papel do professor frente aos discursos contrários à diversidade de gêneros 
nas mídias sociais 
 
Maximiano Antônio Pereira 
Erislane Rodrigues Ribeiro 
 
Esta proposta é parte do desenvolvimento de um plano de trabalho proposto no 
âmbito do Edital PROLICEN 2016-2017 da UFG-Regional Catalão, denominado: 
Sexo, sexualidade e gênero na nova escola/ Nova Escola: dos discursos e efeitos de 
sentido produzidos em comentários de leitores, e relaciona-se ao projeto de 
pesquisa:“Da margem ao centro: discursos sobre as minorias nas mídias sociais”, 
coordenado pela Profª Drª Erislane Rodrigues Ribeiro, e objetiva-se em analisar, 
baseando-se nos conceitos dos estudos do discurso desenvolvidos por Michel 
Pêcheux, e de pesquisadores como Orlandi (2006), Possenti (2004), (2001) e 
Mussalin (2003). as publicações (comentários) de leitores da revista Nova Escola no 
Facebook referentes às capa de fevereiro de 2015, e à reportagem: Vamos falar 
sobre ele? Como lidar com um aluno que se veste assim.Na capa: a imagem de 
Romeo Clarke,do Reino Unido, no período com 05 anos, vestido como uma 
princesa, o fato de ele vestir-se desse modo fez com que fosse discriminado e 
impossibilitado de participar de atividades coletivas com os outros alunos dentro de 
sua escola. Com a divulgação da capa e da reportagem no Facebook, muitas 
pessoas fizeram circular através dos comentários discursos com ideologias 
preconceituosas, mas houve também aqueles que se manifestaram a favor do modo 
de ser do menino e em apoio revista Nova Escola por proporcionar o debate em 
torno da temática. Tendo os comentários como corpus para análise, foi possível 
refletir sobre discursos e ideologias que estão instauradas na sociedade brasileira, 
bem como problematizar o papel dos docentes diante da resistência conservadora 
nas questões inerentes à gênero no panorama educacional brasileiro. 
 
Palavras-chave: Discurso. Gênero. Ensino. 
 
 
Relações de poder nas construções misoginas e na desigualdade social em “O 
retrato de Dorian Gray” 
 
Aline Silvério de Freitas 
Karina Luiza de Freitas Assunção 
 
Visto que entre tantas áreas que os Estudos da Linguagem podem abranger, 
abordaremos a análise do discurso, mais precisamente análise do discurso francesa, 
utilizaremos os conceitos foucaltianos sobre sujeito e as relações de poder para 
fazermos a nossa análise. No trabalho em questão, tomaremos como corpus 
fragmentos do romance inglês O Retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. 
Tais fragmentos relatam as construções misóginas na obra que se encontra em uma 
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sociedade londrina conservadora do século XIX - visto pelo ponto de vista do 
significado da palavra “misoginia” de que o gênero masculino é tido como superior 
ao gênero feminino, neste caso - com a perspectiva de que são construções 
históricas e que estão instaladas na memória social dos sujeitos pela falsa ideia que 
robustece o pensamento de que as mulheres têm um papel marginalizado e 
submisso na sociedade. Além da questão da misoginia, há vários aspectos no 
romance que denunciam desigualdades sociais, assim como relações homo afetivas 
que não eram permitidas na época e nem mesmo se pensava em diversidade 
sexual, desigualdade de gênero, onde a figura masculina se sobrepunha à feminina, 
estratificação social com o desenvolvimento do capitalismo. Sendo assim, podemos 
considerar essas várias nuances sociais como o que Foucault chama de micro 
relações de poder. 
 
Palavras-Chave: Construções Misóginas. Desigualdade Social. Relações de Poder. 
 
 
Meritocracia, poder e resistência em 3% 

 
Tainá Camila dos Santos 
Bruno Franceschini 
 
Este trabalho tem como objeto 3%, série de autoria de Pedro Aguilera e produzida 
pela Netflix Brasil que retrata a divisão de uma sociedade em dois lados: um é o 
chamado “lado de cá”, habitado por uma maioria marginalizada; O outro é Maralto 
ou “lado de lá”, dito o lado ideal, isto é, igualitário e justo. O enredo se resume a 
jovens que, quando completam vinte anos de idade, passam por um Processo 
sustentado pelo ideal de meritocracia, na pretensão de comporem os 3% 
selecionados para deixarem o lado miserável e passarem a viver no lado idealizado. 
A partir dos elementos políticos e sociais existentes na série, temos como objetivo 
analisar, nas falas das personagens, os discursos de meritocracia nas práticas de 
confissão dos sujeitos configurados na primeira temporada, bem como as 
subjetividades das personagens enquanto sujeitos inseridos em um contexto de 
relações de poder, tanto em macro exercício, quanto em micro. Para tanto, nos 
fundamentamos na teoria Foucaultiana, que traz a noção de práticas de confissão 
como sendo “aquele que fala é ao mesmo tempo de quem se fala” (FOUCAULT, 
2006, p. 212-213) e que discorre acerca das relações de poder para além da força 
do Estado sobre o povo (macro exercício), haja vista também serem exercidas entre 
pessoas de mesma realidade social, como, por exemplo, de mesma classe. A 
metodologia parte do levantamento bibliográfico e discussões dos conceitos teóricos 
para a análise do corpus e elaboração de séries enunciativas, através das relações 
de micro e macro poderes presentes no objeto analisado. Pretendemos, com o 
desenvolvimento desta pesquisa, alcançar resultados que atuem na contribuição aos 
estudos dos dispositivos de confissão e à resistência em sujeitos excluídos 
socialmente, além da promoção de visibilidade à produção e aos estudos de séries 
nacionais. 
 
Palavras-chave: 3%; Meritocracia; Poder 
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Primeiroassédio: uma análise da campanha contra práticas e discursos 
machistas 

 
Amanda Pereira de Sousa Franco 
Erislane Rodrigues Ribeiro 
 
A evolução tecnológica com o decorrer dos anos, tem se mostrado necessária e 
relevante para as pessoas, quando esta proporciona facilidade e rapidez no 
processo de comunicação com o outro. Com a chegada da internet, e devido ao seu 
mundo de possibilidades, houve o surgimento das redes sociais, as quais 
proporcionam acessibilidade, por permitirem um modo de interação coletiva entre 
usuários. Nesse contexto, esse trabalho tem como propósito a análise de 
comentários publicados na rede social Twitter, com a utilização da hashtag 
#primeiroassedio. “Chega de Fiu-Fiu” é uma campanha nascida em 23 de junho de 
2013, criada pelo blog feminista Think Olga, que teve como finalidade a luta contra o 
assédio sexual em locais públicos. A campanha #primeiroassedio iniciou-se em 
outubro de 2015, em apoio a uma menina de 12 anos que estava sendo vítima de 
comentários machistas, quando participava de um reality show de culinária. Uma 
enorme quantidade de mulheres se identificou e teve a coragem de se pronunciar 
sobre o tema, mostrando que desde de muito cedo a mulher já sofre assédio, devido 
à cultura machista presente na sociedade. A campanha fez tanto sucesso que em 
menos de 24 horas já havia atingido a marca de 84 mil tweets. Os fundamentos 
teóricos e metodológicos utilizados no desenvolvimento da pesquisa foram obtidos 
por meio da leitura de textos da Análise do discurso de linha francesa oriunda dos 
trabalhos de Michel Pêcheux. Os principais conceitos empregados são: sujeito, 
interdiscurso, ideologia e condições de produção. Após realizadas as análises, uma 
das conclusões obtidas diz respeito à existência de dois tipos de sujeitos ideológicos 
presentes nos enunciados analisados: o sujeito discursivo machista e o sujeito que 
defende os direitos da mulher. Vale acrescentar que a campanha teve grande 
relevância por permitir a reflexão acerca do assunto pela sociedade.  
 
Palavras-chaves: Discursos. Redes sociais. Machismo. Feminismo. 

 
 
Dos efeitos de sentido depreciativos produzidos em comentários sobre as 
mulheres negras e famosas no facebook 

 
Amanda Soares Mantovani 
Erislane Rodrigues Ribeiro 
 
Vinculado ao Projeto Da margem ao centro: discursos sobre as minorias nas mídias 
sociais, coordenado pela Professora Drª Erislane Rodrigues Ribeiro, este trabalho 
tem como objetivo realizar uma análise discursiva de comentários depreciativos em 
relação às mulheres negras e famosas Maria Júlia Coutinho e Taís Araújo, as quais 
foram vítimas de preconceito racial e de gênero em páginas do Facebook no ano de 
2015. Após observar o cenário histórico e o contexto social em que os comentários 
foram produzidos, foi selecionado um conjunto maior de comentários e, 
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posteriormente, um micro corpus constituído por comentários que visavam atacar 
essas mulheres, seja por suas características físicas, por suas posições sociais ou 
por suas profissões de destaque na emissora Rede Globo. Fundamentada nos 
princípios da Análise do Discurso de linha francesa, esta pesquisa se apoia, 
principalmente, nos estudos de Pêcheux (1990), Mussalim (2004), Possenti (2004), 
Maingueneau (2014) e Orlandi (2006). Nas sequências discursivas selecionadas, 
serão analisados, com maior ênfase, os efeitos de sentido que permeiam o corpus, 
organizado em famílias parafrásticas, nas quais podem ser observados os 
posicionamentos ideológicos dos sujeitos discursivos ao fazerem o uso de 
determinado vocábulo. É válido ressaltar que os efeitos de sentidos identificados 
fazem referência a discursos já conhecidos e até mesmo tradicionais no Brasil, como 
aqueles relacionados ao machismo, ao patriarcado e ao racismo; além disso, é 
possível explicitar uma possível causa para o grande número de casos relacionados 
terem tido  repercussão em 2015: a intensa luta feminista em prol da liberdade da 
mulher, de todas as raças, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, para que 
possa ocupar todo e qualquer lugar na sociedade e ter reconhecimento em razão 
disso.  
 
Palavras-chave: Mulher. Racismo. Discurso. 

 
 
Travis Bickle em diálogo: uma análise dos enunciados verbovocovisuais em 
taxi driver (1976), de Martin Scorsese 

 
Lizandra Belarmino de Moura 
Grenissa Bonvino Stafuzza 
 
Esta pesquisa dedica-se a analisar, descrever e interpretar os enunciados 
verbovocovisuais eleitos a partir da narrativa fílmica de Taxi Driver (1976), de Martin 
Scorsese com a finalidade de compreender como se dá a transformação e 
movimentação do sujeito protagonista Travis Bickle (taxista interpretado por Robert 
De Niro). Partindo, assim, da hipótese de que o diálogo entre ele e os “outros” que o 
circundam são relevantes e reveladores para a construção da enunciação fílmica e, 
consequentemente, da construção desse sujeito. Sendo assim,a análise se 
concretiza a partir dos enunciados proferidos por Travis durante diálogos com outras 
personagens, ao exemplo de Betsy (interpretada por Cybill Shepherd) e o candidato 
à presidência dos Estados Unidos, o senador Charles Palantine  (interpretado por 
Leonard Harris); em cenas eleitas como microcorpus da pesquisa.  O aporte teórico 
e a metodologia vêm da teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin, pois, 
por mais que os integrantes do Círculo não tratem diretamente de elementos da 
linguagem audiovisual, eles nos dão pistas que nos autorizam analisar tais 
enunciados. Assim, ao cotejar conceitos elaborados por Bakhtin, entre outros 
autores, com os recortes de cenas feitos, compreendemos como se dá a construção 
do sujeito mediante seu contexto sócio-histórico e ideológico, e de como esse 
processo é marcado pelo dos signos, pelos diálogos. 
 
Palavras-chave: Diálogo. Sujeito. Enunciado. 
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O ser marginal: a construção do signo marginal em enunciados críticos na 
produção artística de Emicida 

 
Bruno Oliveira 
Grenissa Bonvino Stafuzza 
 
Neste trabalho, analisamos de forma descritiva e interpretativa um recorte de 
enunciados a partir de letras de músicas que compõe o álbum O glorioso retorno de 
quem nunca esteve aqui (2013), de Emicida, eleitos por conter posicionamentos 
críticos relativos à realidade social do negro na sociedade contemporânea. Esses 
enunciados foram analisados a partir da teoria dialógica da linguagem, do Círculo de 
Bakhtin, traçando possíveis relações entre a noção de enunciado e os conceitos 
elaborados pelos pensadores russos do Círculo de Bakhtin como arte e vida, 
diálogo, enunciado, exotopia, cronotopo, reflexo e refração e signo ideológico. Dessa 
forma, analisamos o lugar que o sujeito-enunciador Emicida enuncia, pois, a 
construção do enunciado crítico de suas letras coloca em confronto o lugar que o 
sujeito marginal enuncia em uma dada realidade. Assim posto, procuramos notar 
como esse novo marginal, que conquistou um lugar econômico e social por meio de 
sua arte, mas que não se desvencilha do ser marginal, não abandonando o seu 
lugar de pertencimento (lugar de pobre, negro e favelado), aparece nos enunciados 
críticos da produção de Emicida.  
 
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin; enunciado; signo; marginal; Emicida. 
 
 
Resistência e práticas de liberdade no conto “o papel de parede amarelo” de 
Charlotte P. Gilman 
 
Nilce Meire Alves Rodovalho 
Antônio Fernandes Júnior 
 
Este estudo faz parte de nossa dissertação de mestrado que encontra-se em 
desenvolvimento. Analisamos o conto “O Papel de Parede Amarelo” que narra à 
história de uma mulher enclausurada em uma mansão colonial por seu marido-
médico, em decorrência de uma suposta propensão à psicose. Nosso objetivo 
consiste em analisar como a constituição histórico discursiva intervém nas 
construções identitárias nos processos de subjetivação e objetivação. Nesta análise 
parte-se da hipótese que diante da exclusão do convívio social a mulher tenta resistir 
às opressões oriundas de micro poderes (Saber-Poder) representados pelas 
posições sujeito marido e médico. Observa-se a ocorrência de práticas de 
resistência e liberdade na escrita de um diário pela mulher do conto. Outra 
possibilidade do exercício de práticas libertadoras é percebida nos fragmentos do 
conto que referem a luta pela libertação das mulheres destroçadas, presas a um 
papel de parede amarelo considerado bizarro e asqueroso. Essas mulheres podem 
ser comparadas às mulheres preteridas pelos padrões de uma sociedade 
patriarcalista em que a posição sujeito louca é inerente à mulher, pois a histeria no 
século XIX é considerada doença genuinamente feminina. Nessa posição a mulher é 
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alvo de formações discursivas que a colocam em uma posição de inferioridade e 
submissão mantidas por dispositivos de poder instaurados no seio social. A partir de 
leituras com enfoque em análise do discurso compreende-se que loucura e 
resistência são produções da subjetividade, objetivadas socialmente. Parte-se do 
princípio que os sujeitos discursivos desse conto são subjetivados por discursos e 
práticas. Inerentes a esses temas faremos possíveis leituras que este conto 
proporciona enquanto nosso objeto de investigação. Embasamos nossas 
problematizações nos pressupostos foucaultianos presentes em o Sujeito e o Poder 
e em escritos de Margareth Rago em A aventura de contar-se: feminismos, escrita 
de si e invenções da subjetividade.  
 
Palavras-chave: Práticas de liberdade. Resistência. Relações de poder 
 
 
O caso do livro-dossiê (i)memorial pela trama  De narradores de javé 

 
Lea Evagelista Pessicano 
Antônio Fernandes Júnior 
 
No mestrado, estudamos o filme brasileiro Narradores de Javé (2003), lançado no 
Brasil e exterior. Utilizamos como corpus imagens do filme e falas do roteiro, 
enunciados não verbais e verbais, respectivamente, e como metodologia a 
descrição-interpretação-análise desses enunciados, acompanhando a produção do 
livro-dossiê por uma comunidade ribeirinha como estratégia para impedir a 
construção da barragem de uma usina hidrelétrica. Embasamo-nos na noção de 
discurso como acontecimento discursivo, função enunciativa, articulada com a noção 
de enunciados/ discursos como elos na cadeia comunicativa. Nosso objetivo geral 
foi compreender a forma como a comunidade javelina/nordestina e o Vale de 
Javé/Nordeste são re-apresentados discursivamente na/pela trama ficcional, 
comparando-os com dramas vividos por povo(ado)s em algumas localidades do 
país. Nossos objetivos específicos foram: desmistificar questões como a 
imparcialidade do pesquisador relativa à pesquisa; desnaturalizar conceitos como 
cultura, região, ciência, verdade, história, fato, documento; pensar a questão da 
autoria e da ordem do discurso no regime de verdades do vilarejo javelino. 
Percebemos que construções discursivas como ‘o Nordeste é atrasado e 
subdesenvolvido’ e ‘o nordestino é guerreiro e criativo’ compõem e perpassam o 
filme estudado. Esses discursos são ramificações de uma árvore de derivação 
enunciativa, cujo enunciado reitor, localizado junto à raiz dessa árvore, consiste em 
‘se Javé tem algo de bom, são as histórias dos heróis lá do começo’, o que nos 
fornece indícios de que os próprios javelinos/nordestinos desacreditam das riquezas 
do Nordeste. Essa região foi gestada por uma rede de discursos e práticas sócio-
políticas na década de 1920, que envolve relações de saberes-poderes-verdades, e 
a desenharam como ‘filha da seca’, anti-moderna, representações que se 
(re)atualizam constantemente pelos nordestinos e outros povos. Verificamos que a 
positividade das relações de saber-poder constroem verdades, objetivação e 
subjetivação dos sujeitos, comprovando que os discursos são efeitos de linguagem, 
produzidos num campo enunciativo, rede de sentidos e memórias. 
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Palavras-chave: Discursos. Saberes. Poderes.  

 
 
Análise discursiva da PEC 33 de 2012 
 
Bianca Ayala Melo Di Alencar 
Antônio Fernandes Júnior 
 
Este trabalho pretende analisar o discurso constante da PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 33 de 2012 que trata da redução da maioridade penal. 
Empregaremos o método utilizado por Foucault com a finalidade de analisar a PEC. 
A par destas análises, enfrentaremos o conceito de maioridade penal com enfoque 
no poder em relação ao sujeito menor.  Entendemos que referida análise servirá de 
subsídio para a compreensão da ocorrência de diversas possibilidades de 
materializações discursivas possíveis, além da oportunidade de demonstrarmos, a 
partir destes discursos, a ocorrência de enunciados, formação discursiva, formação 
das estratégias, as condições que possibilitaram a emergência da questão do 
redução da maioridade penal. Em consonância com o arcabouço teórico 
empreendido por Foucault, transitaremos pelas questões abordadas pelo filósofo em 
A Ordem do Discurso, procedendo com uma análise a partir da problematização do 
tema em questão. Pretendemos analisar como referidos discursos se formaram, 
para responder a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram; que 
força exerceram efetivamente e a trama de poder que engendra tal questão. 
Objetiva-se ainda, verificar em que medida a PEC deflagra a existência de 
dispositivo de poder.  
 
Palavras-chave: Dispositivo de poder. Regime. Verdade. Poder. 

 
 
A representação erótica transgressora do feminino em “Tango fantasma”, de 
Márcia Denser. 

 
Daniel Caldas de Oliveira 
Luciana Borges 
 
O presente trabalho é um recorte do plano de trabalho A representação erótica 
transgressora do feminino na ficção de Márcia Denser e se vincula ao projeto 
Literatura de autoria feminina no Brasil: questões de autoria, gênero e erotismo, que 
está associado ao grupo de pesquisa Dialogus – Estudos Interdisciplinares em 
Gênero, Cultura e Trabalho. O objetivo geral foi estudar os modos pelos quais se 
constitui o empoderamento feminino nos contos selecionados do livro Tango 
Fantasma, de Márcia Denser; analisar a construção das expectativas de gênero 
feminino e sua ruptura, considerando a apresentação de mulher contemporânea que 
ocupa um lugar econômico e sócio-cultural específico; explorar o modo pelo qual a 
expressão erótica das personagens se configura e a relação entre as personagens 
nos contos selecionados e, em ultima instância, contribuir com os estudos sobre a 
obra de Márcia Denser, possibilitando um diálogo com outras obras eróticas de 
autoria feminina. A metodologia utilizada foi em um primeiro momento fazer uma 
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revisão teórica sobre a representação do feminino na obra de Márcia Denser, em 
seguida fizemos a seleção do corpus (contos) de análise, assim como nos pautamos 
em estudos sobre a temática erótica e feminista de autores como Pierre Bordieu, 
Bataille, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, dentre outros, que possibilitassem 
um diálogo teórico com a obra que foi trabalhada. Ao longo de toda a obra Tango 
fantasma, Márcia Denser acrescenta doses de sarcasmo feminino e o nojo para com 
o corpo do homem, buscando dessa maneira, uma relação de equidade corporal, 
através do empoderamento de suas personagens, e estabelecendo assim a quebra 
com as dominações ideológicas de gênero, pelas quais o corpo da mulher seria 
diminuído. 
 
Palavras-chave: Gênero. Erotismo. Empoderamento. 
 
 
Paisagens do medo em O senhor dos anéis: reminiscências do gótico 

 
Francisco de Assis Ferreira Melo 
Alexander Meireles da Silva 
 
O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien, tem identidade própria e consegue 
assegurar seu espaço, aqui falamos de obra literária, além de levar o leitor a 
acreditar nos eventos ali dispostos. As relações que vão acontecendo como, por 
exemplo, entre o nobre e o simples, o dever e a honra, a coragem e o medo, 
propiciam uma aproximação maior do leitor ao texto, trazendo contornos de verdade 
ao que se lê sobre a Terra-Média, seu tempo de ocorrência, o espaço que ocupa e o 
lugar em que se acha construído sob perfis que recorrem à estética do Fantástico e 
do Gótico. A Terra-Média é esse espaço, tempo e lugar, em que procuraremos 
mostrar como uma reação física estimulada pelo psicológico ajuda a construir e a 
conduzir toda a jornada do Um Anel. Trata-se do medo que é experimentado de 
várias formas pelos personagens, nesse sentido, são subjetivos; alguns, no entanto, 
são, sem dúvida, produzidos por um meio ambiente ameaçador, outros não, como a 
presença de Sauron através de seus escravos. Como visto o medo não tem um 
lugar específico, um espaço definido e um tempo para acontecer na Terra-Média, 
com suas grandes e antigas florestas, castelos e ruínas, onde seres sombrios e 
criaturas se misturam e caminham, se fazendo vizinhos de povos cuja vida pacata é 
eminentemente rural. A Terra-Média é um mundo tentando sair da escuridão, 
seguindo em direção ao meio-dia da civilização, onde seus habitantes lutam para 
conseguir explorar gradualmente seus limites e domar seus lugares de forma a 
retirar as sombras que os dominam. 
 
Palavras-chaves: Gótico. Medo. Espaço. 

 
 
No céu, na água e na terra: memória e identidade judaicas em páginas da 
literatura infantil e juvenil 

 
Lucas Silvério Martins 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 
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O presente trabalho apresenta resultados de pesquisa realizada a nível de iniciação 
científica cujo objetivo foi o de analisar cinco (5) obras literárias infantis e juvenis, 
nacionais e internacionais, lançadas a público a partir da segunda metade do século 
XX, que contemplem como  tema central a identidade e a memória judaicas, mais 
especificamente as associadas a temas como o Holocausto (Shoah), à diáspora e às 
tradições judaicas, sendo essas obras: O reencontro (1971), de Fred Uhlman; Anjo 
da morte (1988), de Pedro Bandeira; O barbeiro e o judeu da prestação contra o 
sargento da motocicleta (2007), de Joel Rufino dos Santos; Escondendo Edith 
(2009), de Kathy Kacer; e Navio das cores (2009), de Moacyr Scliar. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento do trabalho consistiu em 1) pesquisa bibliográfica 
de aportes teóricos que contemplassem tanto o tema supracitado quanto questões 
históricas, políticas e culturais relacionadas ao povo judeu; 2) análises literárias das 
obras selecionadas, à luz dos aportes teóricos e por eixos investigativos, tais como o 
modo como as obras em questão configuram a identidade e memória judaicas, qual 
o leque de estratégias literárias empregadas pelos autores dessas obras, entre 
outros. À luz dos aportes teóricos acionados, obtivemos resultados como a 
observação, nas obras literárias, da preservação da memória universal da Shoah, 
além de enredos que apresentam o tema de modo singular, expressos por meio de 
estratégias literárias que contemplam não somente o código textual, mas também o 
imagético, contando com ilustrações peculiares, apresentadas em diversas formas, 
que contemplam desde obras de arte até quadrinhos, e ainda toda uma dicção 
demandada por obras potencialmente direcionadas ao público infantil e juvenil, além 
do protagonismo conferido a  crianças e jovens nas obras em questão. 
 
Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Memória. Judaísmo. 
 
 
Literatura e intertextualidade 

 
Thaynara Karolina Vaz da Cruz 
João Batista Cardoso 
 
A intertextualidade traz em si a noção de que um texto abarca diversos outros textos 
em si, pois tudo que é escrito ou dito carrega outras vozes presentes na sociedade e 
na história. Desta forma, pode-se afirmar que a intertextualidade é inerente ao texto 
oral e ao texto escrito, devido à presença das múltiplas vozes e discursos que se 
intercambiam e atravessam o fazer literário ao longo do tempo. A intertextualidade 
também não se limita ao texto literário que faz referência a outro texto literário, pois 
pode-se haver intertextualidade entre discursos e suportes distintos, como literatura 
com a História, por exemplo. Assim, esse trabalho tem por objetivo analisar a 
intertextualidade no texto literário, de forma a demonstrar os efeitos de sentido que 
este recurso possibilita. Para isso, utilizamos os conceitos de (BAKHTIN, 1981) em 
O problema da poética de Dostoiévski sobre carnavalização da linguagem; 
(KRISTEVA, 1969) com seu livro Introdução à semanálise que traz o termo 
“intertextualidade” pela primeira vez; Gérard (GENETTE, 2010) em Palimpsestos  
que também se debruça aos estudos sobre intertextualidade e traz classificações e 
conceitos novos; e outros teóricos e críticos que trataram sobre o tema, e também 
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utilizamos (HUTCHEON, 1991) Poéticas do pós-modernismo sobre intertextualidade 
entre Literatura e História.  
 
Palavras-chave: Literatura. Intertextualidade. Texto oral/escrito. Pós-modernidade. 
 
 
Do engajamento à alientação em A FESTA de Ivan Ângelo 

 
Brenno Fernandes Soares 
João Batista Cardoso 
 
A literatura brasileira na contemporaneidade apresenta, em sua constituição 
temática, o compromisso com a desalienação do sujeito receptor, por meio de um 
discurso focado no engajamento. O romance A festa (1976), de Ivan Ângelo, em sua 
composição fragmentada evidencia as características do fazer literário dessa 
contemporaneidade. Essa fragmentação reflete as muitas vertentes do que antecede 
e sucede a década de 1970, que foi um período conturbado da História do Brasil. 
Nessa fase, os horizontes políticos do país diluíam-se na incerteza de uma Ditadura 
(GASPARI, 2002) que persistia em manter o status quo. A fragmentação 
(CALABRESE, 1987) de sujeitos sociais e entes individuais é aspecto caracterizador 
da narrativa contemporânea. Isso pode ser visto na obra A festa, cuja forma de 
apresentação dos sujeitos se dá de modo fragmentado, pois estes transitam por 
distintas classes levando ao entendimento de que a obra coloca em questão o lugar 
ou o não lugar do sujeito moderno (HALL, 2005), sendo essa uma das mais 
significativas imagens representadas em A festa. No que diz respeito à formação 
das identidades dos entes representados na narrativa, a pesquisa pretende enfrentar 
e explicar o modo como se dá essa representação. Adianta-se, no entanto, que essa 
representatividade é marcada pela fragmentação individual e coletiva dos indivíduos. 
Por fim, temos como resultado a evidenciação dos reflexos da Ditadura Militar em A 
festa, neste caso, a obra torna-se uma amostragem do próprio homem que transita 
pela História do Brasil na segunda metade do século XX. 
 
Palavras-chave: História. Ficção. Ivan Angelo. 

 
 
O manejo do narrador-menino na tessitura de seu destino: um elo entre o 
imaginário infantil e a visão adulta 

 
Solange Arruda da Silva 
 Luciana Borges 
 
Há muito a cultura e os valores sociais nos legaram uma concepção adultocêntrica 

de criança, mapeando a infância como uma fase de total desprovimento de razão, 

de vontades, de desejos e de saber. Desse modo, sob o olhar e a vigilância de um 

outro, geralmente um adulto, a conduta da criança é moldada na perspectiva de um 

ser ideal. O presente trabalho se propõe a verificar como a imaginação infantil e a 
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visão adulta constituem-se como elementos que moldar a identidade do narrador do 

romance O ponto cego, da escritora gaúcha Lya Luft. Publicado em1999, num 

momento em que a literatura feminina no Brasil alcançava lugar de destaque, o 

referido romance traz a presença de uma criança como narrador de uma história 

cuja trama envolve uma família patriarcal burguesa.  A identidade desse narrador, 

um garoto de sete anos de idade, está marcada pela figura de um ser desprovido de 

nome próprio, rejeitado pelo pai e marcado pela restrita comunicabilidade com os 

adultos, nos permite uma avaliação do lugar ocupado pela criança numa família em 

que o poder soberano, exercido pela figura paterna, dita o lugar de pertencimento de 

cada uma das pessoas no ceio familiar, o que de certa forma contribui para o 

distanciamento entre as mesmas. Para tanto, contamos com os pressupostos 

teóricos de Ariès (1973) e de Heywood (2004) que nos levam a estabelecer uma 

compreensão da infância como uma construção social e histórica, e a metodologia 

por nós utilizada conta com revisão bibliográfica, coleta de dados e produção textual 

que contempla as análises. 

 

Palavras-chave: Infância. Identidade. Família. 

 
 
História e ficção: a experiência do exílio em tropical sol da liberdade 

 
Aparecida de Fátima dos reis Prado 
João Batista Cardoso 
 
O Brasil viveu, entre os anos de 1964 e 1985, sob o regime ditatorial implantado 
pelos militares. Foi um período traumático na história recente do país. Na fase mais 
aguda desse período, certa parcela de brasileiros, sobretudo, os intelectuais 
sofreram perseguições, tiveram sua fala censurada; alguns passaram pela 
experiência do exílio para fugir às prisões do regime. O exílio força o sujeito a viver 
em outras realidades, conviver com outra cultura, outra identidade. Essa é uma 
questão que aparece adensada na obra Tropical sol da liberdade, de Ana Maria 
Machado, que é corpus da pesquisa que estou finalizando. O exílio, enquanto 
experiência individual traduz-se como memória desse período tingido de frustrações. 
A ditadura, quando transformada em tema de obras ficcionais como a citada acima, 
adentra essas obras na forma da memória, isto é, enquanto experiência subjetiva. 
Este estudo fundamentou-se nas conclusões de Elio Gaspari (A Ditadura 
envergonhada), Edward W. Said (Reflexões sobre o exílio e outros ensaios), 
Albertina de Oliveira (Memórias das mulheres do exílio) e Tomaz Tadeu da Silva em 
(Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais). A obra Tropical sol da 
liberdade serviu como corpus para testemunhar, no âmbito da literatura, esse 
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período, pois retrata a experiência individual da autora em sua saga pela Europa, 
onde buscou refúgio e de onde relatou a memória dos fatos adensados por seu 
sofrimento pessoal. Nessa obra, a ditadura serve para destacar personalidades 
individuais utilizadas como figuras típicas que representam o todo. O estudo nos 
levou à conclusão de que o exílio é uma experiência acidental na vida de sujeitos em 
estado de ruptura com seu status quo imediato e ocorre como estratégia de 
sobrevivência, podendo criar novos horizontes na (des)(re)construção da identidade 
de sujeitos e comunidades. 
 
Palavras-chave: Ditadura. Exílio. Identidade. 
 
 
Um estudo sistêmico-funcional da identidade do Professor de Inglês da 
Educação Básica em Goiás 
 
Hilda Braz Silva Sousa 
Fabíola Santin 
 
Pensar a identidade docente sob o viés das autoavaliações, mais especificamente à 
luz do Sistema de Avaliatividade, é a temática principal desta pesquisa. Uma vez 
que os trabalhos de Stuart Hall e Woodward são voltados para o estudo da 
identidade no aspecto cultural, este trabalho busca adequar as orientações destes 
autores ao contexto do professor de inglês da rede pública de ensino do Estado de 
Goiás. Dessarte, o referencial teórico traçado, sobre identidade cultural, consolida-se 
como um contorno, também teórico, sobre como identidades são pensadas e como 
são formadas. Os fundamentos linguísticos baseados na teoria Sistêmico-Funcional 
de Halliday e seus seguidores são características relevantes para o arcabouço 
analítico dos dados. Para compor os corpora textuais deste estudo, foram realizadas 
entrevistas objetivando encontrar, nas escolhas léxico-gramaticais dos professores 
pesquisados, elementos avaliativos sobre si e sobre outros componentes do 
contexto educacional. As análises são marcadas pela busca de identificação de 
marcas significativas, constitutivas e fortalecedoras da identidade docente. As 
análises linguísticas evidenciam que o ato de ensinar não está, necessariamente, 
ligado ao ato de aprender, como um elemento essencial na formação identitária dos 
professores pesquisados. Isso significa que a identidade deles é formada por outros 
aspectos que não sejam a relação ensinar-aprender, mas se dizem felizes quando 
algum aluno aprende, ou seja, há expectativas positivas nessa relação.  
 
Palavras chave: Identidade, Professor de inglês, Linguística Sistêmico-funcional 

 
 
Considerações acerca do livro didático high up: uma análise das aberturas de 
unidades na perspectiva da gramática sistêmico-funcional e da gramática de 
design visual 
 
Tânia Regina Mendonça 
Fabíola Santin 
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Este trabalho objetiva analisar os textos, verbais e não-verbais que compõem as 
aberturas das unidades do livro didático de inglês High Up. Aprovado pelo Plano 
Nacional do Livro Didático – PNLD 2015, recomendado para o Ensino Médio, 
organizado pelos autores Reinildes Dias; Leina Juca e Raquel Faria. Para tanto é 
utilizada a Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994); (HALLIDAY e 
MATTHIESSEN, 2004) em coadunação com a proposta de análise do sistema de 
avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005), na perspectiva da Gramática de Design 
Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2000). Com base nesses autores, espera-se 
averiguar se o estudo da língua inglesa em uma escola pública da cidade de Pires 
do Rio - Goiás disponibiliza uma variedade de interpretações, por meio das gravuras 
e oportuniza aos alunos, de acordo com o tema da unidade, refletir e discutir sobre 
as imagens e frases apresentadas das referidas páginas de aberturas das unidades. 
Ainda, espera-se verificar quais características se relacionam com o conteúdo das 
unidades e como os professores podem explorar estas imagens no contexto de sala 
de aulas. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa (DORNYEI, 2007) que 
relaciona teoria, contexto e perguntas de pesquisa. Para a análise do corpus  que 
compõe este estudo, os dados foram selecionados, em consonância com o aporte 
teórico da linguística de corpus.  
 
Palavras-chave: Livro didático. Imagens. Gramática Sistêmico-Funcional. Gramática 
de Design Visual.  
 
 
Análise dos elementos de atitude no discurso de posse e de despedida de 
Barack Obama 

 
Alessandra Cristina Costa Reis 
Fabíola Santin 
 
Um discurso tem como objetivo transmitir uma mensagem, uma informação e até 
mesmo uma opinião. Em sua elaboração, leva-se em conta qual resposta de 
solidariedade pretende-se despertar no receptor. Este estudo tem como objetivo 
realizar uma análise dos elementos de atitude presentes no discurso de posse do 
primeiro mandato e no discurso de despedida do segundo mandato do presente 
Barack Obama através dos Recursos Semântico-Discursivos de Avaliatividade. A 
pesquisa fundamenta-se na teoria da Gramática Sistêmico-Funcional, a partir dos 
estudos de Halliday (1994), no sistema de Avaliatividade (appraisal), a partir de 
pesquisas de Martin e Rose (2003), Martin e White (2005). Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa que vaiutilizar dados quantitativos para a análise dos resultados. 
O corpus será composto pela transcrição das falas. Após a organização dos dados 
pelo WordSmith Tools será realizada a seleção e categorização das categorias de 
atitude (afeto, julgamento e apreciação). Posteriormente, os dados serão analisados 
e interpretados à luz da teoria para se compreender o que e como as avaliações são 
realizadas. Esta é uma pesquisa em andamento. Espera-se com esta pesquisa 
investigar os elementos linguísticos utilizados por Barack Obama, quanto presidente 
dos Estados Unidos, em seus discursos e compreender como ele fez uso da 
linguagem para transmitir suas ideias e alcançar seu objetivo comunicativo.  
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Palavras-chave: Sistêmico-Funcional. Avaliatividade. Obama 

 
 
O discurso do professor de LIBRAS no ensino superior: uma análise da prática 
docente sob a perspectiva do sistema de avaliatividade 

 
Thaysa dos Anjos Silva Ramanhol 
Fabíola Santin 
 
Devido à regulamentação da lei 10.436 (BRASIL, 2002) e do decreto 5.626 (BRASIL, 
2005) a Libras foi inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 
fonoaudiologia e licenciatura. Por se tratar de uma recente inserção da disciplina no 
ensino superior, este trabalho tem como objetivo compreender a atuação do 
professor de Libras na disciplina que é ofertada nas licenciaturas de instituições de 
ensino superior públicas do Estado de Goiás, por meio da análise de seu discurso, 
discriminando principalmente os principais obstáculos e desafios encontrados por 
ele na prática em sala de aula. Trata-se se um estudo quanti-qualitativo, pois possui 
características de coleta de dados voltados à pesquisa qualitativa, como a 
entrevista, mas se utiliza de dados estatísticos na análise do corpus. A amostra 
contou a participação de nove professores de Libras, surdos ou ouvintes, atuantes 
no ensino superior público. Em um primeiro momento o projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG- CEP. Depois foram coletadas 
as entrevistas que tiveram como base um roteiro semiestruturado. Posteriormente 
estes dados foram transcritos para a Língua Portuguesa. Utilizou-se para a análise o 
Sistema de Avaliatividade proposto por (MARTIN; WHITE, 2005), o qual teve como 
princípio a Línguística Sistêmico Fucional de (HALIDAY,1994). A análise ainda está 
em fase de desenvolvimento, na qual os dados ainda serão submetidos à ferramenta 
computacional WordSmith Tools. Até o momento os professores têm apontado a 
carga horária e a extensa quantidade de conteúdos como os principais desafios da 
disciplina. Admite-se que os resultados podem ser modificados até a conclusão da 
análise, visto que o corpus foi divido em oito categorias, e até o momento foram 
analisadas somente duas. Espera-se que esse trabalho incite a criação de uma 
estrutura mais organizada para a disciplina de Libras.  
 
Palavras-chave: Libras. Professor. Ensino Superior. 

 
 
A estruturação do gênero digital vlog e relevância da interatividade 
 
Yuri Pereira de Amorim 
Anair Valênia Dias 
 
Nos últimos anos a tecnologia tem se mostrando ferramenta essencial no cotidiano 
do ser humano, facilitando sua busca tanto na procura de novas informações quanto 
para o surgimento de novos gêneros, tal como o vlog. Assim, o presente trabalho 
prevê o estudo do gênero digital vlog, que está presente nas práticas sociais dos 
jovens adolescentes. Para essa pesquisa, estão sendo utilizados como suporte 
teórico os autores Bakhtin (2003), que disserta sobre estrutura composicional do 
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gênero; Jenkins (2009) para uma reflexão a respeito de participação significativa e 
Hayles (2009) para discussões sobre interatividade. A metodologia utilizada neste 
trabalho refere-se a pesquisas bibliográficas, na qual foram selecionados e 
revisados material teórico acerca do tema, bem como análise de dois vlogs 
disponíveis na rede www. Os dois vlogs foram retirados da plataforma Youtube, e 
são os vlogs de Eduardo Cilto(Quem é você, Alasca?) publicado no dia 9 de 
dezembro de 2014 e o de Cacai Bauer (Tipos de mães – feliz dia das mães, 
mamães!) publicado no dia 2 de maio de 2016. Ao passo que o vlog de Eduardo 
Cilto tem uma temática literária, o vlog de Cacai Bauer aborda uma temática voltada 
para a imitação de personalidades (que no caso do vlog em análise, são as mães). 
Dessa maneira, os resultados esperados com essa pesquisa, são de alguma 
maneira contribuir com pesquisas na área da investigação, dar visibilidade à 
literatura digital e também contribuir para o entendimento da constituição do gênero 
digital vlog. 
 
Palavras-chave: Gênero digital. Vlog. Interatividade. 
 
O léxico no ensino de língua portuguesa: análise de livros didáticos do ensino 
fundamental 2 (Catalão-GO) 

 
Fernanda Mendes Pereira 
Vanessa Regina Xavier 
 
O objetivo deste estudo consiste em analisar as atividades referentes ao léxico em 
quatro livros didáticos de Língua Portuguesa, usados em escolas da rede pública na 
cidade de Catalão, especificamente no quarto ciclo do ensino fundamental (oitavo e 
nono anos). Pretendeu-se fazer um diagnóstico da situação do ensino do léxico com 
base nos exercícios propostos nos livros didáticos, concebidos como instrumentos 
que norteiam a prática dos professores, e propor mudanças efetivas para o 
desenvolvimento lexical dos aprendizes. Este estudo divulga resultados do projeto 
de iniciação científica intitulado “Como anda o ensino do léxico nas aulas de Língua 
Portuguesa?”. O léxico é um dos componentes da língua juntamente com a sua 
gramática; por essa razão, é importante verificar se os livros didáticos, ferramenta na 
qual se baseiam, na maioria das vezes, as aulas de língua portuguesa nas escolas 
públicas, contribuem com um ensino efetivo do léxico. Sabe-se que ainda há um 
número reduzido de estudos voltados ao ensino do léxico. No entanto, pôde-se ter 
alicerce, do ponto de vista teórico, a partir dos estudos de Dias (2004), voltados para 
a análise de atividades lexicais em livros didáticos, com grandes contribuições para 
a área, assim como de Cruz (2015) e Guerra e Andrade (2012), sobre o tratamento 
dado ao léxico no ensino de Língua Portuguesa. Para realizar este estudo, fez-se 
uma revisão bibliográfica de pesquisas relativas ao tema, acompanhada de 
fichamentos. A partir do contato com os livros didáticos supracitados, deu-se início à 
identificação e levantamento das atividades lexicais e, posteriormente, passou-se à 
análise dos dados. Pôde-se perceber que há grandes diferenças no tratamento do 
léxico entre as duas coleções em estudo, tanto quantitativa quanto qualitativamente. 
Nesse sentido, espera-se que este estudo contribua com a reflexão sobre o 
processo de ensino do léxico e a sua eficácia. 
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Palavras-chave: Léxico. Ensino. Livro didático. 

 
Vizim, poquim, pertim: um estudo acerca dos processos morfofonológicos 
vocálicos por subtração em narrativa do projeto filologia bandeirante 
 
Maiune de Oliveira Silva 
Vanessa Regina Xavier 
 
Resumo: Discorrer sobre os processos morfofonológicos vocálicos por subtração 

realizados por um casal de narradores do Estado de Goiás, que concederam 

entrevistas para o projeto “Filologia Bandeirante”, é o escopo deste trabalho 

(OLIVEIRA-SILVA, 2017). Para tanto, analisaremos as ocorrências realizadas por 

eles, com o fito de compreender a conjuntura dos vocábulos que compõem o grupo 

supramencionado. Em virtude disso, é nosso intento, também, observar a influência 

dos fatores intra e extralinguísticos em suas composições. Sabemos que a redução 

vocabular é um fenômeno bastante recorrente na língua oral (ROCHA, 2008), por 

isso, a hipótese deste trabalho ancora-se no fato de que os narradores lançaram 

mão deste recurso para viabilizar a comunicação e tornar a conversa mais eficiente 

e interativa. Para realizar este trabalho, algumas etapas foram seguidas, tais como: 

(re)leitura da narrativa; extração dos vocábulos que apresentam redução em sua 

composição, bem como destacá-los na etapa de amostra dos dados. De antemão, 

cabe salientar que esses narradores realizaram uma grande quantidade de 

vocábulos com traços subtrativos, um total de quatrocentos e cinquenta e seis 

ocorrências. Acerca do referencial teórico utilizado para respaldar este trabalho, nos 

amparamos em Coutinho (1970); Cristófaro-Silva (2011), Trask (2006), entre outros 

que serão utilizados para complementar a pesquisa que ora apresentamos. 

Palavras-chave: Narrativas orais. Morfofonologia. Narradores goianos. 

 
Contribuições do programa inovar ciência (PIC) para o desenvolvimento 
científico na UFG-RC 
 
Diogo de Campos Alves 
Maria Helena de Paula 
 
O presente estudo tem como propósito descrever sobre as ações extensionistas do 
Programa Inovar Ciência (PIC), o qual é um programa de extensão, coordenado pela 
Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula, no âmbito do PROBEC/UFG-RC, o qual tem o 
intuito de promover a interação entre a ciência e a pesquisa na Universidade Federal 
de Goiás – Regional Catalão. Diante disso, pretendemos contribuir para uma 
discussão profícua da importância das ações do PIC para o desenvolvimento 
científico na RC, haja vista que sendo um programa de extensão possui o dever de 
disseminar os saberes que são aí produzidos e, por conseguinte, compartilhar estes 
na comunidade acadêmica e fora dela, assim como esse programa pode auxiliar na 
formação de todos envolvidos, tanto da comunidade acadêmica, quanto externa à 
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UFG. Além disso, relatamos as dificuldades encontradas e o pequeno espaço que a 
extensão, como uma das funções principais da universidade, dispõe no dia a dia da 
academia e como pode ser uma eficiente forma de integrar pesquisa e ciência no 
ensino. Como material, tabulamos todas as ações desde março de 2016 até julho de 
2017, e fizemos uma análise sobre as contribuições advindas do PIC. Para dar cabo 
ao trabalho, embasamo-nos em teóricos sobre o termo ciência (BIZZOCHI, 1995), a 
respeito de programas de extensão (SERRANO, 2012); (SILVA, 2011), dentre 
outros. Dessa maneira, esperamos que esse trabalho sirva como base para 
questionamentos futuros acerca do papel da extensão na formação no ensino e na 
pesquisa universitária.     
 
Palavras-chave: Extensão universitária. PIC. Inovação. 
 
 
 
A polissemia nos dicionários de tipo 3 
 
Khézia Cristina de Souza 
Sheila Pereira de Carvalho 
 
 
O dicionário e o livro didático são instrumentos importantes no ensino de uma língua. 
Neste trabalho, pretendemos analisar a polissemia nos livros didáticos em 
contraposição aos dicionários escolares. Dessa forma, nosso principal objetivo é 
tecer comentários críticos após as nossas análises. Nosso corpus é composto pelas 
seguintes coleções de livros didáticos: Alves, Rosimeire; Brugnerotto, Tatiane. 
Vontade de Saber Português. Editora FTD, 2012; Delmato, Dileta; Carvalho, Laiz B. 
Jornadas.port. 2.ed. Editora Saraiva, 2012 e dos seguintes dicionários: Anjos, 
Margarida dos; Baird Ferreira, Marina. Aurélio Junior: Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa. 2.ed. Curitiba: Positivo, 2011; Aulete, Caldas. Minidicionário 
Contemporâneo da Língua Portuguesa. 3.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2011; 
Oliveira, Rogério Carlos Gastaldo; Saraiva, Kandy Sgarbi de Almeida. Saraiva 
Jovem: Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado. São Paulo: Saraiva, 2010. Vale 
ressaltar que as obras selecionadas são os dicionários de tipo 3, destinadas a 
alunos que cursam do 6o ao 9o anos do ensino Fundamental, foram analisadas por 
especialistas e aprovadas pelo Programa Nacional do livro didático/dicionário PNLD 
do Ministério da Educação e Cultura - MEC, consideradas adequadas ao público-
alvo a que se destinam e distribuídas nas escolas públicas  estaduais do Brasil. 
Nossa metodologia conta com o referencial teórico acerca da lexicografia, além da 
seleção dos exercícios nos livros didáticos e análise crítica de verbetes. 
 
Palavras-chave: Polissemia. Dicionários. Lexicografia. 
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Questões de identidade linguística e cultural presentes na formação de nomes 
comerciais das cidades de Palmas (Tocantins) e de Catalão (Goiás) 

 
Maria José Alves 
Alexandre Antônio Timbane 
 
A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar o comportamento 
linguístico, sobretudo fonológico e cultural dos nomes próprios de estabelecimentos 
comerciais. Para tanto, levantou questões sobre a criatividade lexical na formação 
desses nomes comerciais nas cidades de Palmas (TO) e Catalão (GO), fato normal 
em todas as línguas, se pensarmos a língua como uma entidade que muda segundo 
variáveis linguísticas e extralinguísticas. Pretendendo obter debates mais 
consistentes sobre a formação de nomes, discutimos a partir dos argumentos de 
Alves (1999), Bechara (1996), Bizzocchi (1997), Carvalho (2009), Correia e Barcellos 
Almeida (2012), e por autores que analisam identidade como Bauman (2005) e Hall 
(2005), além de Cabral e Viegas (2007) com seus ensaios sobre a importância do 
nome. Para sua consecução, realizou-se pesquisa de campo baseada na recolha e 
análise de 19 nomes de estabelecimentos comerciais (9 em Catalão e 10 em 
Palmas) bem como do questionário dirigido aos proprietários dos estabelecimentos. 
Da pesquisa se observou a formação de nomes tais como: “By Bella”, “Detha Store”, 
“Daniela Godói Show Room”, “Daslion”, “Beleza & Cia. Hairdresser”, “Sechique”, “Ki-
Tal” e outros, permitindo concluir que há formação de neologismos de todo tipo, com 
incidência em estrangeirismos e empréstimos semânticos, ligando-se também ao 
aspecto cultural. O inglês é a língua que mais contribui na formação de nomes de 
lojas, tanto em Catalão quanto em Palmas. Observou-se formação de nomes 
híbridos para marcar exclusividade e chamar atenção dos clientes. 
 
Palavras-chave: Léxico. Cultura. Nomes. 

 
 
Língua e memória: o museu virtual da escravidão negra em Goiás 
 
Amanda Moreira de Amorim 
Maria Helena de Paula 
 
O presente estudo advém de pesquisas desenvolvidas no projeto “Em busca da 
memória perdida: estudos sobre a escravidão em Goiás” coordenado pela Prof.ª Dr.ª 
Maria Helena de Paula, especificamente o trabalho “Museu virtual da escravidão 
negra em Goiás: contribuições”, no âmbito do PIBITI/CNPq. Entre os séculos XVI e 
XIX, o Brasil viveu sob um regime escravista, responsável pela importação e 
comércio de mão-de-obra cativa. Traços desse passado podem ser observados em 
diversos documentos manuscritos, de natureza cartorial, judiciária e eclesiástica que 
fazem menção aos negros escravos e seus descendentes que viveram no país. 
Estimulados pela abundância de documentos encontrados no Estado de Goiás, 
desenvolvemos um acervo virtual, intitulado Museu Virtual da Escravidão Negra em 
Goiás (MUVEN), que visa a resgatar, arquivar e publicizar parte desses manuscritos, 
pois são rico material linguístico e histórico sobre a realidade histórico-cultural de 
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afrodescendentes no Brasil. Para executarmos o projeto, foram selecionados 28 
(vinte e oito) manuscritos, das cidades goianas de Catalão, Jataí, Luziânia (Santa 
Luzia) e Silvânia (Bonfim), e de diferentes gêneros textuais (BELLOTTO, 2012).  
Realizamos, também, a edição ou revisão das edições semidiplomáticas seguindo o 
rigor dos aspectos filológicos (SPINA, 1977) e as normas e técnicas de leitura e 
edição de manuscritos, conforme publicaram Megale e Toledo Neto (2005) e 
elaboramos ementas correspondentes a cada um dos documentos, a partir do 
modelo proposto por Xavier (2012). Com esse acervo, visamos a (re)criar modos de 
guarda e publicização de parte das memórias do Brasil, acerca de sua língua, 
cultura e história. 
 
Palavras-chave: Escravidão. Goiás. MUVEN.  
 
Análise morfológica dos processos de criação lexical mais frequentes na 
Revista Glamour 
 
Pauler Castorino Oliveira Barbosa 
Vanessa Regina Xavier 
 
O léxico de nossa língua materna vive em constante renovação através das 
influências socioculturais, ou seja, ele sofre alterações conforme as necessidades da 
comunidade linguística na qual está inserido. A partir desse princípio, o objetivo 
dessa proposta é analisar as criações lexicais que são recorrentes no léxico da 
Língua Portuguesa. Para analisarmos essas criações, selecionamos a Revista 
Glamour como corpus devido à grande quantidade de formações neológicas nela 
presentes. Dessa forma, para coletarmos os dados, consideramos as criações 
presentes na edição de novembro de 2012 da revista. Assim, classificaremos as 
formações conforme os processos presentes em nosso corpus, sendo eles: 
abreviação, empréstimo, estrangeirismo, hibridismo, prefixação e sufixação. Com 
isso, realizaremos uma análise quantitativa, tendo em vista um apontamento da 
renovação lexical presente em nosso léxico.  Como embasamento teórico, utilizamos 
obras como: Neologismo: criação lexical, de Alves (2007), que conceitua as 
principais criações neológicas presentes em nossa língua; Morfologia: estudos 
lexicais em perspectiva sincrônica, de Claudio Cezar Henriques (2007), que teoriza 
sobre os principais processos de formação de palavras na língua portuguesa; e o 
Dicionário UNESP do Português Contemporâneo, organizado por Borba (2004), que 
serviu de parâmetro para a classificação dos neologismos. Sendo assim, essa 
investigação, além de investigar as criações lexicais frequentes na Língua 
Portuguesa, pretende contribuir com os estudos lexicais e morfológicos acerca da 
língua portuguesa. Assim, esperamos que esse trabalho amplie a perspectiva da 
influência da sociedade sobre a constante renovação lexical. 
Palavras-chave: Criação lexical. Morfologia. Sociedade. 
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A identidade linguística brasileira em conflito com o português europeu: a 
variação léxico-cultural 
Ivonete da Silva Santos 
Alexandre Antônio Timbane 
 
Este trabalho visou estudar o comportamento linguístico de estudantes participantes 
do Programa de Licenciaturas Internacionais no período de 2012 a 2014, em 
Universidades portuguesas. A pesquisa pretendeu compreender os conflitos 
linguístico-culturais desses estudantes quando foram submetidos ao contexto do 
português europeu. Nesta perspectiva o estudo é exploratório, cujo intuito foi 
compreender e descrever a relação que se mantém entre as dimensões língua e 
cultura brasileiras em contato com às portuguesas, no contexto europeu e de que 
forma as mesmas influenciaram na (re)construção identitária dos inquiridos. O cerne 
desta análise se sustenta em estudos realizados por Bauman (2005), Hall (2011), 
Labov (2008), Perini (2004), Petter (2008), Laraia (2009), Coelho (2006), Mateus 
(2001; 2002), Mateus et al (2003), Bagno (2014), Mattos e Silva (1998; 2004), 
Rodrigues (2010), Timbane (2013) e Fiorin (2013) sobre a tricotomia 
língua/cultura/variação e por outros textos que foram pertinentes ao enriquecimento 
do desenvolvimento desta pesquisa. A constituição do corpus se deu com base em 
perguntas feitas aos inquiridos, através da aplicação de questionários, constituído de 
vinte e duas questões. Os resultados desta pesquisa apontam que as construções 
enunciativas que resultam da combinação de elementos ou signos linguísticos 
permitidos pelo próprio sistema linguístico vigente refletem e representam a cultura 
local, tornando-a mais evidente. No entanto, o uso desse sistema denúncia o sujeito 
como indivíduo e/ou coletivo socialmente situado em um grupo específico, cuja 
identidade cultural e linguística logo é percebida. A cultura, a identidade e a variação 
lexical constituem um processo de auto afirmação do sujeito em situações de 
contato com outros grupos. Contudo, cada variedade ocupa uma posição muito bem 
delineada e por isso as diferenças em relação uma a outra existem não como fator 
de empobrecimento, mas de diferenciação que representa e apresenta as 
comunidades respectivas.  
 
Palavras-chave: Língua portuguesa. Identidade linguística.  Variação léxico-cultural 

 
Empréstimos nas redes sociais: novas paisagens neológicas 

 
Dayanny Marins Coelho 
Kênia Mara de Freitas Siqueira 
 
Considerada a dinamicidade da língua e as “culturas” da internet, o que, segundo 
Fragoso, Recuero, Amaral (2012), remete à abordagem de internet como artefato 
cultural. Este estudo tem como objetivo identificar processos de criação de palavras 
nas Redes Sociais de base inglesa, na perspectiva da inter-relação língua e cultura. 
Assim, Faz-se necessário revisar conceitos relativos à Lexicologia e aos processos 
de criação de palavras novas, os neologismos de origem inglesa, para fundamentar 
a análise de processos de ampliação do léxico nas Redes Sociais. Visa realizar 
breves incursões pelos aportes teóricos sobre os conceitos relacionados aos 
processos de criação lexical por empréstimos da língua inglesa a fim de verificar 
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como se configura depois de passar pelo filtro da língua portuguesa, isto é, após, 
passarem por processos específicos da morfologia, da sintaxe, e mesmo dos filtros 
fonéticos específicos do português brasileiro e ressignificados pragmaticamente 
pelos contextos em que aparecem. Isso acarreta um direcionamento léxico 
morfológico no que concerne à criatividade dos falantes em mesclar seus textos com 
palavras e expressões ou apenas palavras funcionais do inglês. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, com procedimentos dedutivos a fim de elucidar 
que mecanismos linguísticos são mais produtivos (recorrentes) na formação de 
novas palavras que emergem principalmente, nessa esfera das atividades humanas. 
Alguns resultados dão conta de que há em curso, inúmeros processos morfológicos, 
sintáticos e semânticos muito produtivos no que concerne às regras de criação de 
palavras. 
 
Palavras-Chave: Lexicologia. Neologismos. Empréstimos. 
 
 
Sentidos de liberdade, posse e domínio em manuscritos oitocentistas sobre 
escravos 
 
Rafaela Rodrigues Fernandes 
Maria Helena de Paula 
 
O presente trabalho tem como propósito compreender algumas configurações 
acerca da escravização oitocentista em Catalão-Goiás, observando sentidos que 
liberdade, posse e domínio, palavras encontradas nos registros de alforria e de 
compra e venda, poderiam representar para os escravos nominados nestes 
documentos. Pretende-se contribuir com uma reflexão a respeito desses conceitos e 
os possíveis impactos que eles podiam causar na vida dos cativos. Como matéria 
documental do presente estudo, os manuscritos escolhidos foram duas cartas de 
liberdade condicionada, dois registros de compra e venda de partes e uma alforria 
de pia. A motivação deste trabalho se deu a partir de uma pesquisa de Iniciação 
Científica, intitulada Das partes que se vendem e se compram e de liberdades 
condicionadas: edição e estudo de escrituras de escravos em Catalão-Goiás, 
realizada entre agosto/2016 a julho/2017, concretizada a partir de uma revisão 
bibliográfica, seleção dos manuscritos e análise do conteúdo. Como fundamentação 
teórica, optamos pelos estudos de Silva, Almeida e de Paula (2014), Moura (2004), 
Aladrén (2008), Gorender (2010), Mattoso (1982), Santos (2008), dentre outros. A 
análise dos resultados nos permitiu concluir que, em muitos casos, uma carta de 
alforria não libertava plenamente como descrevia o documento, uma vez que mesmo 
após a liberdade os cativos precisavam ficar sob o domínio de seus senhores, 
porque, na maioria das vezes, não tinham como se sustentar sozinhos, 
configurando-se, em certa medida, uma forma de posse do escravo por parte 
daquele que lhe concedera a liberdade. 
 
Palavras-chave: Liberdade. Posse. Domínio 
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Glossário de linguística bilíngue em libras/elis-português: sistematização da 
macro e microestrutura 
 
Leandro Andrade Fernandes 
Vanessa Regina Xavier 
 
O presente trabalho tem como objetivo evidenciar resultados parciais da pesquisa 
intitulada “Bases linguísticas e lexicográficas para a construção de um dicionário 
bilíngue Libras/ELiS-Português”. Busca-se, assim, refletir sobre os elementos que 
compõem a macro e a microestrutura de dicionários e glossários, tendo como base 
alguns estudos lexicográficos, como Biderman (2001), Welker (2004), o modelo de 
ficha lexicográfica ou terminográfica de Faulstich (2010), entre outros. Com as 
devidas discussões e consoante a análise do Dicionário Ilustrado de Libras, 
publicado por Brandão (2012), e do Novo DEIT-Libras, de Capovilla, Rafhael e 
Mauricio (2013), será apresentado um modelo de ficha lexicográfica que objetive a 
representação da Libras em sua modalidade escrita, servindo-se do Sistema 
Brasileiro de Escrita para as Línguas de Sinais – ELiS. Desta forma, buscamos os 
elementos que coadunam para a melhor representação da Libras e da língua 
portuguesa, por serem estas de diferentes modalidades, esta oral-auditiva e aquela 
visual-espacial. Nesse sentido, intencionamos a apresentação destes elementos em 
um glossário bilíngue Libras/ELiS-Português, composto por unidades terminológicas 
relacionadas à área da Linguística. Importante destacar o caráter inaugural de nossa 
pesquisa, uma vez que, até o presente momento, não há no mercado uma obra que 
represente a Libras unicamente em sua modalidade escrita, sendo utilizado como 
recurso a ilustração, elemento este ausente em nossa proposta. 
 
Palavras-chave: Glossário. Libras. ELiS. Informações lexicográficas. 

 
 
A constituição da identidade pós-mortem da bandamamonas  assassinas pela 
Revista Veja 

 
Maurício Divino Nascimento Lima 
Antônio Fernandes Júnior 
 
A banda Mamonas Assassinas provocou grande surpresa em vários setores da 
mídia com sua ascensão repentina. O estilo pouco convencional, repleto de piadas e 
palavrões não agradou muito a alguns grupos conservadores, tanto que, enquanto 
os membros do grupo ainda viajavam pelo país, as publicações da Revista Veja 
teciam críticas ríspidas, comparando o estilo da banda e suas letras ao lixo. Porém, 
após a tragédia de 02 de março de 1996, aqueles que eram os responsáveis pela 
propagação da “cultura porcaria” se tornaram “os meninos de Guarulhos”. O objetivo 
deste estudo é problematizar a adequação discursiva que propiciou a constituição do 
grupo perante a mídia, ora música sem qualidade, ora artistas inovadores. Para este 
fim serão analisadas publicações da Revista Veja que antecedem a morte do grupo, 
e também posteriores, incluindo do ano de 2016 quando o acidente que findou a 
carreira do grupo completou vinte anos. Apesar da emergência do termo identidade, 
esta busca se trata de uma investigação ancorada nos moldes da Análise do 
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Discurso francesa, explorando as condições de possibilidade dos enunciados em 
questão, problematizando a constituição de sujeitos a partir deles. Neste sentido, 
busca-se amparo metodológico principalmente em Michel Foucault, tornando 
possível assim, a descrição dos diferentes posicionamentos discursivos a respeito 
do mesmo conjunto musical, questionando também quais formações discursivas 
estão presentes nessa conjuntura. 
 
Palavras-chave: Discurso. Mamonas Assassinas. Revista Veja. 
 

 

Humor e racismo: observações sobre os memes “nego isso, nego aquilo” sob 
a ótica Pêcheutiana 

 

Raquel Costa Guimarães Nascimento 
Erislane Rodrigues Ribeiro 

 
Inscrita no projeto “Da margem ao centro: discurso sobre as minorias nas mídias 
sociais”, esta pesquisa tem como propósito analisar um conjunto de memes 
difundidos nas mídias sociais em meados de 2015. Tais memes ficaram conhecidos 
como “nego, isso, nego aquilo” pelo fato de serem estruturados exclusivamente por 
imagens de negros e frases de efeito pejorativo em que o termo “nego” funcionava 
como sujeito. Utilizamos os estudos de Pêcheux (2011), Courtine (2005) e de 
pesquisadores brasileiros como: Possenti (2004), Orlandi (2011), Milanez (2013) e 
Mussalim (2003) que forneceram arcabouço teórico e metodológico na vertente da 
Análise do Discurso de linha francesa (AD) para a realização das análises. Para 
refletir sobre racismo e o humor direcionados aos negros foi agregado ao estudo o 
trabalho de Fonseca (2012). O objetivo da pesquisa era verificar, à luz da AD, se as 
postagens, além de possuírem cunho humorístico continham conteúdo racista e 
preconceituoso. Ao fazer isso, percorremos três questões: a primeira é o uso da 
palavra nego, que atualmente no Brasil pode ser usada tanto para situações de 
agressão e ofensa quanto para momentos de carinho. Para isso, estudamos as 
noções de materialidade histórica e deslizamento de sentido. A segunda foi 
compreender os aspectos do humor sobre o negro, bem como sua historicidade, 
para tanto recorremos aos estudos sobre a figura do negro na piada (FONSECA, 
2012). Finalmente, consideramos a importância da imagem na construção dos 
efeitos de sentido do corpus estudado, utilizando as contribuições de Courtine 
(2012) e Milanez (2013). Ao fim deste percurso foi possível perceber a influência da 
ideologia racista nos memes selecionados e de que modo os recursos imagéticos e 
linguísticos contribuíram para a elaboração de um discurso preconceituoso, porém, 
muitas vezes velado, anunciado como anedota. 
 
Palavras-chave: Discurso. Racismo. Meme. Humor. 
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Conferência de Encerramento 
 
 
As Histórias em Quadrinhos e sua rica linguagem literário-imagética  
 
Prof. Dr. Gazy Andraus – UEMG 
 
As HQs (Histórias em Quadrinhos) são linguagem artística e de comunicação, mas 
não devem ser vistas como apêndices da literatura, embora sejam estruturalmente 
formadas de uma sequência visual literária em seu potencial narrativo e imagético. 
Como são “lidas” visualmente, podem (ou não) dispor de textos (fonéticos ou 
ideográficos) como parte integrante de sua estrutura, contendo porém, como 
principais elementos, seus desenhos que se apresentam emoldurados dentro dos 
requadros e em sequência geralmente elíptica, numa leitura completiva e gestáltica 
elaborada pela mente do leitor. Na verdade, a ciência cognitiva reconhece 
atualmente as imagens como informações que trabalham igualmente a inteligência 
que não é apenas racional, mas criativa dentro de uma mente ambilateral: se a 
racionalidade linear cartesiana da leitura fonética se traduz por informações que 
alimentam mais a inteligência linear e temporal (hemisfério esquerdo cerebral, 
principalmente), a leitura visual dos desenhos e artes - ideogramas inclusos - se 
traduz pela complementaridade da inteligência não-linear e criativa (hemisfério 
direito cerebral). Assim, tem-se que as HQs são artes plurais complexas que 
precisam ser melhor compreendidas, pois que servem não só ao entretenimento, 
como também ao ensino de maneira interdisciplinar. Para tal, é mister saber que 
existem as histórias em quadrinhos também autorais, e que são destinadas às três 
faixas etárias (infantil, juvenil e adulta), tanto individual como simultaneamente assim 
como na literatura, cinema e teatro, existindo igualmente nos diversos gêneros 
literários (no caso, também visuais), como o ficcional, o realístico, o fantástico, o 
documental, o biográfico, o científico dentre inúmeros outros como o do romance, o 
do realismo fantástico etc. Também, as HQs, tal como um hipergênero, abarcam 
suas derivativas, quer sejam as tiras, os cartuns, as charges, as HQtrônicas etc. 
Enfim, seu potencial como formador estruturante cultural é crucial, já que propaga 
ideias e ideários universalmente inteligíveis, existindo como HQs autorais, isto é, 
elaboradas por criadores que trabalham suas artes difundindo nelas suas crenças, 
pesquisas, valores e ideias, como pode ser visto com alguns estudos de caso de 
histórias em quadrinhos contemplando esclarecidamente todas as informações aqui 
asseveradas. Igualmente, suas origens remontam desde o passado histórico da 
natureza humana, passando a conceitos atuais como arte e comunicação e 
nomenclaturas diversas atribuídas aos quadrinhos pelo mundo (que são conhecidos 
como HQs no Brasil, Mangás no Japão, Bandas Desenhadas e Bandes Dessinèes 
respectivamente em Portugal e França etc), culminando em amostragens e excertos 
delas, provenientes de autores espalhados pelos países, os mais variados, trazendo 
ao leitor uma gama versátil dessa leitura imagética ricamente multiplural. 
 
Palavras-Chave: Linguagem. Literatura. História em quadrinhos. 
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Normas para submissão de trabalhos V SEPMEL - Seminário de 

Pesquisas do Mestrado em Estudos da Linguagem 

*********** 

Como submeter os trabalhos?  

A submissão deverá ser feita sob a forma de envio da ficha de inscrição para o e-

mail: sepmel2017@gmail.com  

E entrega obrigatória da ficha de inscrição também em sua versão impressa na 

Secretaria do Programa, com pagamento do valor único para a certificação de 

participação no evento.  

 

Valor da Inscrição  

O valor único para inscrição é de R$20,00 (vinte reais), a ser pago exclusivamente 

na Secretaria do Mestrado em Estudos da Linguagem, sala 2, Bloco E, juntamente 

com a entrega da ficha de inscrição versão impressa, devidamente preenchida.   

-Servidores da UFG são isentos.  

 

Prazos  

Para a submissão do resumo o prazo final é 12 de julho de 2017. Os aceites serão 

emitidos até 21 de julho de 2017.  

 

Normas  

O texto do resumo deverá ser apresentado no ato da inscrição em ficha própria, em 

versão impressa, e no envio para o e-mail do evento, em versão eletrônica.  

 

Formatação:  

a) Título do trabalho: fonte Times New Roman, 12; caixa alta, centralizado; negrito; 
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b) Identificação (na segunda linha após o título, alinhada à direita): nome completo 

do autor ou autora; caso haja mais de um/a autor/as usar uma linha para cada. Na 

primeira linha abaixo, colocar a vinculação institucional e na segunda linha abaixo o 

nome do orientador/a;  

c) Corpo do resumo (na segunda linha abaixo da instituição, sem adentramento de 

parágrafo): fonte Times New Roman, 12; espaço entre linhas: simples; alinhamento: 

justificado; Tamanho: entre 200 e 300 palavras.  

d) O resumo deve conter, preferencialmente, os objetivos do trabalho, a metodologia 

utilizada para a pesquisa, uma breve contextualização do referencial teórico, os 

resultados e as principais conclusões. Não incluir notas de rodapé. Não incluir 

tabelas e gráficos. Não incluir lista de referências bibliográficas; se necessário, citá-

la no corpo do resumo (padrão ABNT). O texto do resumo deve apresentar 

adequação à norma padrão da Língua Portuguesa e estar estruturado de forma 

clara, coesa e coerente. A revisão do texto, bem como os conceitos e conteúdos 

nele veiculados, são de exclusiva responsabilidade dos/as autores/as.  

e) Palavras-chave (na segunda linha após o resumo, alinhada à esquerda e 

separadas por ponto): máximo de 03 (três) palavras-chave. 
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Endereço de contato 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL CATALÃO 

Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 

Setor Universitário, Catalão - GO 

Tel. +55 (64) 3441 - 5356 

 

UAELL - UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE LETRAS E LINGUÍSTICA  

PROGRAMA DE MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

Site: https://mestrado_letras.catalao.ufg.br/ 

SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

Sala 02, Bloco "E" 

E-mail: mestrado.letrascac@gmail.com  
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