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A P R E S E N T A Ç Ã O

Em agosto de 2011 iniciava-se a primeira turma de mestrandos do Programa de Mestrado 
em Estudos da Linguagem (PMEL), hoje Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 
(PPGEL), da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, da então Regional Catalão 
da Universidade Federal de Goiás (UFG/RC), agora Universidade Federal de Catalão (UFCAT). 
Para comemorar essa data simbólica, em que se comemora os 10 anos de existência e atuação 
do PPGEL, os atuais pós-graduandos e egressos, em parceria com a Coordenação do PPGEL, 
resolveram criar um evento que reunisse os egressos, os atuais estudantes e os professores do 
Programa para partilhar suas experiências de pesquisas e atuações profissionais. 

O I Encontro de Egressos e Pós-Graduandos do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem – UFG/RC – UFCAT, nasce justamente com o objetivo de promover 
uma integração entre os egressos, pós-graduandos e professores do PPGEL, por meio do 
compartilhamento de suas experiências profissionais e de suas pesquisas. Nessa primeira edição 
do evento aproveitamos a oportunidade para comemorar os 10 anos de existência do Programa, 
bem como homenagearmos os docentes fundadores e atuais e os egressos titulados durante esse 
período.

Além de celebrar os 10 de um Programa de Pós-graduação extremamente importante 
para o interior de Goiás, possibilitamos, por meio de Simpósios Temáticos que aconteceram 
durante a realização do evento, a divulgação e a discussão de resultados finais e/ou parciais 
de pesquisas que se alinhem aos Estudos da Linguagem, de modo a abarcar não apenas a 
comunidade acadêmica dessa unidade, mas também, pesquisadores de diferentes instituições. 
O presente Caderno de Resumos traz a publicação dos resumos dos Simpósios Temáticos 
propostos e dos trabalhos neles apresentados. 

Comissão de Editoração do Caderno de Resumos
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1

ENSINO ATRAVÉS DE GÊNEROS TEXTUAIS: NOVAS PERSPECTIVAS, NOVOS 
DESAFIOS

Alexandre Xavier Lima – CAp-UERJ
Renan Marques Isse – UERJ

simposio01ppgelufcat@gmail.com

Resumo: O ensino de línguas materna e estrangeira carece de mudanças significativas no que 
diz respeito à inclusão de novas práticas em sala de aula. O modelo antigo de ensino, restrito à 
metalinguagem por si mesma, não é capaz de valorizar o desenvolvimento das habilidades de 
leitura e escrita do estudante, visto que aprender sobre a língua não significa aprender a usar a 
língua. (BAGNO, 2015). Partindo daquilo que já foi consolidado nos documentos oficiais no 
Brasil (Parâmetros Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum Curricular), defendemos 
a adoção de práticas docentes que privilegiem o ensino de línguas a partir do trabalho com o 
gênero textual, por entender que o seu caráter maleável, dinâmico e plástico (MARCUSCHI, 
2010), além da riqueza e diversidade do seu repertório (BAKHTIN, 2016), demonstra que são 
entidades vivas, verdadeira ações sobre o mundo, e, suscetíveis a mudanças e a atualizações 
conforme o uso que seus falantes fazem. Dessa forma, o simpósio pretende acolher propostas que 
se apoiem na valorização da língua enquanto objeto de uso comunitário, isto é, aquela que toda 
uma comunidade de falantes e estudantes busca para se comunicar efetivamente (GERALDI, 
2012). Entendemos que essa valorização se materializa no uso dos gêneros textuais como objeto 
central de práticas de ensino de línguas. Portanto, serão bem-vindos pesquisa teórica ou relatos 
de experiência que contemplem o ensino de línguas materna ou estrangeira a partir do viés 
produtivo em que se utilizam os gêneros textuais, além de propostas que apontem os desafios, 
com os quais o professor de línguas se depara em seu cotidiano, como a variação linguística, os 
letramentos, a multimodalidade etc. 

Palavras-chave: Ensino de línguas. Gêneros textuais. Metodologia de ensino. Ensino produtivo.
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CAMINHOS PARA O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS: O USO DE 
JORNAL EM AMBIENTE ESCOLAR

Alexandre Xavier Lima – CAp-UERJ
alexandrexl@gmail.com

Resumo: A criação de estratégias para o desenvolvimento de multiletramentos faz parte da rotina 
do professor de Língua Portuguesa. Por esse caminho, é fundamental a inserção desse aluno em 
práticas sociais, bem como a promoção de uma experiência nos diversos campos de atuação. 
Dessa forma, objetiva-se o reconhecimento e a construção de estratégias pedagógicas para o 
trabalho com gêneros textuais. Assim, acredita-se que o diálogo é condição necessária para o 
desenvolvimento de atividades de leitura na escola que favoreçam práticas significantes (Lajolo, 
2000, p. 73), consoante à compreensão de língua como ato de interação social (Geraldi, 1997) 
e de gêneros textuais como “ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo, constituindo-o 
de algum modo” (Marcuschi, 2008, p. 155). Por essa perspectiva, aponta-se no trabalho com 
jornal escolar a oportunidade de se desenvolver práticas de leitura crítica e produção textual 
contextualizada. Reconhece-se na produção de jornal escolar a possibilidade de o aluno compartilhar 
sua experiência e mobilizar outros leitores da comunidade escolar, através de resenhas, textos de 
opinião, entrevistas, contos, poemas e ilustrações. Por essas produções estudantis, avaliam-se as 
estratégias no processo que conduz eficazmente às práticas de leitura que ocorrem em contextos 
reais de comunicação.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Letramentos. Gêneros jornalísticos. Jornal escolar.
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PAIXÃO E IDEOLOGIA NA CORRESPONDÊNCIA DOS ANOS QUARENTA E 
CINQUENTA DE PIER PAOLO PASOLINI

Raphael Salomão Khéde – UERJ
raphaelsalomao@hotmail.com

Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar o epistolário de Pier Paolo Pasolini, importante 
não somente para a reconstrução biobibliográfica do autor e de todo o contexto histórico-cultural 
em que foi produzido, mas também como base para a análise crítica do estilo, da visão ideológica 
e do universo criativo do poeta em geral. Em algumas cartas, Pasolini analisa a produção literária 
de poetas, artistas e críticos, refletindo ao mesmo tempo sobre a própria poética e a própria obra, 
sobre a peculiaridade da linguagem poética, sobre a arte através de um olhar ao mesmo tempo 
crítico, poético e experimentalista. Vita attraverso le lettere é uma seleção de cartas enviadas 
por Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a diferentes destinatários entre 1940 e o ano de sua morte. 
Organizado pelo poeta e primo de Pasolini, Nico Naldini, o livro foi publicado em 1994 pela 
editora Einaudi, a qual já havia impresso uma edição em dois volumes da epistolografia pasoliniana 
(Lettere 1940-1955, publicado em 1986 e Lettere 1955-1975, publicado em 1988). Naquelas 
edições, organizadas também por Naldini, estão incluídas as cartas dos correspondentes de Pasolini. 
Em relação à edição de 1994 que iremos analisar, somente nos casos mais significativos foram 
transcritos trechos das cartas redigidas pelos interlocutores de Pasolini. Por conta da densidade 
e extensão da obra de Pasolini, resolvemos fazer uma seleção, reservando para um segundo 
momento a análise das cartas escritas entre 1960 e 1975 (certamente o período mais conhecido 
da carreira de Pasolini por parte do grande público, inclusive pela sua incursão no cinema). Dos 
nove capítulos que compõem o livro, seguiremos os seis primeiros, que se referem ao período 
compreendido entre 1940 e 1959 e que se configuram, segundo uma ordem cronológica, como um 
itinerário propedêutico da complexa e múltipla obra do poeta italiano. O epistolário se caracteriza 
por ser um gênero textual relevante para o ensino, a partir do momento que nos convida a refletir 
sobre a sua dupla função da língua: a expressiva e a comunicativa. Nesse sentido, são levados 
em consideração não somente os aspectos gramaticais, mas também os estilísticos e o contexto 
específico em que o ato linguístico é colocado em prática. 

Palavras-chave: Pier Paolo Pasolini. Correspondência. história da literatura italiana. poesia.



I ENCONTRO DE EGRESSOS E PÓS-GRADUANDOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT
17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021

REALIZAÇÃO: Discentes PPGEL                                                                                                         PARCEIROS
Site Oficial do Evento: www.even3.com.br/encontroegressoseposgraduandos                            
E-mail: encontroegressoseposgraduandos@gmail.com
Instagram: @encontroppgelufcat

11

O ENSINO PRODUTIVO E OS GÊNEROS TEXTUAIS

Renan Marques Isse - UERJ
renanisse18@gmail.com

Resumo: centrar o ensino de línguas, tanto materna quanto adicionais, no objeto do gênero 
discursivo ou textual é uma maneira de indicar aos alunos que a língua não é algo fixo, estanque 
e imutável. O modo que era usado para ensinar língua materna no Brasil baseava-se no ensino 
de elementos metalinguísticos que contemplava apenas a norma culta e não privilegiava o uso 
cotidiano, isto é, de caráter mais informal. A partir da leitura de documentos oficiais, propomos 
pensar o ensino de línguas no país a partir da contribuição de teóricos que privilegiam a posição 
central do gênero textual no ensino de línguas no Brasil. Nesse sentido, seguiremos a linha de 
Geraldi (1999), Marcuschi (2010) e Travaglia (2009), cujo ponto de convergência é o ensino 
produtivo. Nossa investigação se propõe a apontar reflexões, partindo do uso central dos gêneros 
textuais em sala de aula, que contemplem uma prática de ensino produtiva, isto é, em que as 
competências do estudante, enquanto falante da língua em questão, sejam desenvolvidas. Para 
tanto, apresentaremos resultados obtidos com essa proposta de trabalho realizada em uma turma 
de italiano, em nível básico (A1-A2) e demonstraremos que a adoção dos gêneros textuais como 
objeto de partida para o ensino de línguas resulta, efetivamente, em um viés produtivo de ensino-
aprendizagem de idiomas.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Ensino produtivo. Ensino-aprendizagem. Língua materna. 
Línguas estrangeiras.
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O GÊNERO SPOT EM SALA DE AULA: PROCEDIMENTOS TEXTUAIS E 
ARGUMENTATIVOS

Max Silva da Rocha – UFPI/UNEAL
msrletras@gmail.com

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar um diálogo teórico-metodológico entre os estudos 
textuais e argumentativos, a fim de mostrar uma possível aplicação desse encontro no espaço de 
sala de aula. Esse diálogo é realizado a partir do estudo do gênero textual propaganda radiofônica 
do tipo spot. Assim, alguns exemplares desse gênero foram selecionados de uma emissora de rádio 
do Estado de Alagoas e analisadas à luz dos constructos textuais e argumentativos. No primeiro 
(textuais), procurou-se estudar os processos referenciais (referenciação, dêixis, recategorização 
etc.), que engatilham o sentido do texto propagandístico durante o programa de rádio; no 
segundo (argumentativo), procurou-se analisar os procedimentos persuasivos (argumentos, 
imagens de si, paixões), que promovem o acontecimento do gênero em estudo. Por propaganda 
oral radiofônica do tipo spot, entende-se um gênero textual predominantemente da oralidade, 
que toma como suporte o rádio. Nesse sentido, quando se toma o spot como objeto de estudo, 
leva-se em conta como se apresentam suas mensagens, que são geralmente curtas, com pontos 
diretos e positivos, exibindo uma linguagem verbal pautada com formas imperativas, tendo, 
muitas vezes, enunciados repetidos que levam à exaustão. Quando a propaganda acontece pelo 
rádio, televisão, internet, o som assume grande importância. Por ser um trabalho ancorado nos 
postulados da Linguística Textual e da Argumentação, seguiram-se os caminhos da abordagem 
qualitativa, analisando as informações de maneira descritiva e interpretativista. Por isso, o trabalho 
embasa-se em autores como Amossy (2020), Aristóteles (2011), Costa (2008), Cavalcante et al. 
(2020), Marcuschi (2008), Meyer (2007), Reboul (2004), Schneuwly e Dolz (2004), Santos e 
Rocha (2020). Os resultados mostram que as propagandas orais do tipo spot, sob o olhar dos 
estudos textuais e argumentativos, podem ser estudadas no espaço de sala e contribuir para um 
melhor entendimento de práticas textuais, orais e argumentativas voltadas ao ensino de Língua 
Portuguesa no contexto de sala de aula.

Palavras-chave: Ensino. Gênero oral. Rádio alagoano.
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AS RELAÇÕES ENTRE AS CRENÇAS DO ENSINO DE PLA: INVESTIGANDO A 
ACESSIBILIDADE NO ENSINO A DISTÂNCIA

João Eduardo Silva de Souza – UEA
odraudsouza@gmail.com

Resumo: O presente projeto propôs-se a realizar uma análise sobre as relações entre as crenças 
do ensino de português como língua adicional (PLA), tendo como enfoque a acessibilidade do 
mesmo dentro do contexto de Ensino à Distância (EAD). Através da utilização de uma abordagem 
qualitativa, analítica e temática, tornou-se possível explorar os fatores essenciais ao ensino de 
PLA; as crenças desta modalidade tecnológica e como de tais crenças estão sendo aplicadas nos 
últimos anos, principalmente no que diz respeito ao contexto pandêmico. O trabalho explorou, 
ainda, a ligação existente entre os componentes do ensino de PLA. Encontrou-se, então, que, tanto 
a literatura quanto os dados contextuais indicam a falta de acesso por uma parcela da população 
brasileira. Dentre os motivos, encontrou-se, principalmente, um possível letramento digital falho 
nos indivíduos que se utilizam de tecnologias de informação. Por conta disso, verificou-se que 
existe uma evidente exclusão digital, que pode ter como justificativa, aspectos intrincados do 
campo social, político e histórico. Sabe-se que tais aspectos podem impactar, de maneira positiva 
ou negativa, não apenas o corpo estudantil, mas também, o docente. É possível perceber, através 
das análises realizadas que há um déficit na qualidade de ensino apresentada durante o processo 
de formação dos professores.

Palavras-chave: Português como língua adicional. Educação a distância. Acessibilidade.
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GÊNERO TEXTUAL RECEITA: UMA PROPOSTA EDUCATIVA PARA AUXILIAR 
NA APRENDIZAGEM DE EDUCANDOS COM DISLEXIA

Thais Faustino Bezerra – URCA
thaisfaustino00@gmail.com

Mauriceia de Oliveira Bezerra Fontes – UVA

Resumo: O gênero textual receita é um instrumento riquíssimo para auxiliar na leitura e na escrita 
em sala de aula. Assim sendo, o gênero textual receita pode ser usado como recurso educacional e 
inclusivo na prática pedagógica de educandos com dislexia (transtorno de aprendizagem, ou seja, 
dificuldade na leitura e escrita). Partindo disso, o presente estudo tem como objetivo apresentar 
uma sequência educativa do gênero receita, a fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem 
de educandos com dislexia no Ensino de Língua Portuguesa. Foi realizada uma breve revisão da 
literatura, ancorada nos fundamentos: dislexia, gênero textual receita, sequência didática. Além 
disso, foram usados os instrumentos gratuitos do Canva e do Word para o desenvolvimento da 
sequência educativa. Nesse contexto, foram desenvolvidas as principais atividades: texto da receita 
para leitura e completar o espaço, perguntas básicas (qual é o tipo do texto, o nome da receita, 
quantos ingredientes, os recursos usados no preparo, receita favorita, entre outras), separando 
as palavras da receita, vamos elaborar uma receita, jogo da memória, dentre outras atividades. 
Desta maneira, estas atividades têm como finalidades desenvolver habilidades de leitura e escrita, 
fazer o aprendiz conhecer as principais características do gênero receita, interpretar e elaborar 
uma receita, trabalhar a consciência fonológica e consciência fonêmica, estimular a inclusão e 
o aprendizado baseado na equidade educacional em sala de aula. Além disso, explorar novas 
maneiras de aprendizado para os educandos com dislexia no âmbito escolar do Ensino de Língua 
Portuguesa.

Palavras-chave: Aprendizagem. Dislexia. Receita.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 2

PESQUISAS EM AVALIATIVIDADE E OUTROS SISTEMAS SEGUNDO A TEORIA 
DE HALLIDAY

Lucas Eduardo Marques-Santos – UFCAT
lems.lucas@gmail.com

Fernanda Gurgel Prefeito – UFCAT
fernanda_gpref@hotmail.com

Wáquila Pereira Neigrames – IFG
waquilapn@gmail.com

Resumo: Este simpósio tem como objetivo principal reunir trabalhos que abarcam discussões 
relacionadas ao Sistema de Avaliatividade (SA), Martin e White (2005), estudos dos Gêneros 
discursivos (Martin e Rose, 2008). Segundo a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) proposta 
por Halliday (1984, 1994), Halliday e Matthiessen (2004, 2014) a língua é uma rede de escolhas 
formada por sistemas sócio-semióticos que são produzidas por meio de um determinado contexto 
de cultura e de situação. Nesta perspectiva, os trabalhos devem estar relacionados à metafunção 
interpessoal, pois de acordo com os autores é a partir dela que entendemos as relações e os 
papéis sociais do indivíduo em uma sociedade. De modo que, as pesquisas que utilizam o SA 
contribuem para os estudos linguísticos tanto no que se refere à compreensão de como as avaliações 
são realizadas no estrato semântico-discursivo e suas aplicações em contextos educacionais e 
outros, quanto na investigação das respostas de solidariedade realizadas na relação entres os 
interactantes no momento de trocas de mensagens nos mais variados contextos de produção, que 
se dá no estrato léxico-gramatical. Portanto esta proposta se constituirá em um momento de troca 
e interlocução entre os pesquisadores de LSF, sobretudo no contexto brasileiro de investigação 
acadêmica relacionada a área dos Estudos da Linguagem e outras.

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional. Metafunção Interpessoal. Sistema de 
Avaliatividade.
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A AVALIATIVIDADE NO TWITTER: UMA ANÁLISE DE AFETO SEGUNDO 
O SUBSISTEMA DE ATITUDE EM POSTAGENS SOBRE A TRAGÉDIA DE 

BRUMADINHO

Fernanda Gurgel Prefeito – UFCAT
fernanda_gpref@hotmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida – UFCAT

Resumo: Este estudo é um recorte da minha dissertação de mestrado, utilizando como pressupostos 
teórico a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday (1994), com o foco no Sistema de 
Avaliatividade descrito por Martin e White (2005), mais especificamente no subsistema de Atitude. 
Dessa forma, a pesquisa mostrou a relação emocional, comportamental e de valores entre os 
usuários da rede social Twitter, em que se posicionam e se expressam em relação ao aniversário 
de 1 (um) ano do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho – MG. 
Os excertos concentram-se nas avaliações do tipo Afeto, sendo esta uma categoria do subsistema 
de Atitude, com isso o foco deste trabalho são os sentimentos que os participantes sentiram ao 
avaliarem as condutas dos diretores/presidentes da empresa e ao sofrimento que as famílias 
viviam devido a tragédia. Foi encontrada avaliações de afetos positivas e negativas no corpus 
selecionado. A coleta de dados foi realizada a partir da retirada dos primeiros 70 (setenta) tweets 
e retweets referentes a hashtag #Brumadinho pesquisada no dia 27 de janeiro de 2021(dois dias 
depois do aniversário da tragédia), assim o tweets selecionados foram lançados no programa 
computacional WordSimth Tools 7.0 a fim de contextualizar e identificar os elementos léxico-
gramaticais de Atitude no corpus para a análise semântico-discursiva do corpus.

Palavras-chave: Sistema de Avaliatividade. Brumadinho. Subsistema de Atitude. Afeto.
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PANORAMA DAS AVALIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS EXTERNADAS 
POR CINCO PROFESSORAS DE LETRAS DESLOCADAS DE SUA ÁREA DE 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Ingride Chagas Gomes - UFCAT
ingridecgomes@gmail.com

Resumo: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado concluída em fevereiro de 
2020, o objetivo é apresentar um panorama das avaliações positivas e negativas realizadas por 
cinco professoras da rede de educação básica da cidade de Catalão-GO, que até o momento da 
entrevista atuavam um tanto deslocadas da sua área específica de formação. Cinco professoras 
com formação em Letras (Português/Português e Inglês) que ministravam outras disciplinas além 
destas e que por meio de entrevista semiestruturada teceram suas opiniões acerca desta situação, 
em relação às disciplinas, às aulas, aos alunos e à gestão da escola na qual trabalhavam, além 
de informações referentes àquele contexto, bem como suas autoavaliações. A fundamentação 
teórica se baseia nos postulados de Halliday (1994; 2014), Martin e White (2005), Almeida 
(2010), Barbara e Macêdo (2009) acerca da Linguística Sistêmico-Funcional e do Sistema de 
Avaliatividade, sistema utilizado nas análises do corpus levantado. A metodologia aplicada a 
pesquisa é de cunho quanti-qualitativa, pois envolve procedimentos de coleta de dados que 
resultam em dados numéricos (Wordsmith Tools 4.0) e em procedimentos de coleta de dados 
que resultam em dados não-numéricos, coletados por meio de entrevista.

Palavras-chave: LSF. Avaliatividade. Formação de professores. Discurso. Educação.
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CAROLINA MARIA DE JESUS: UM ESTUDO DAS AUTOAVALIAÇÕES SOB A 

PERSPECTIVA DO SISTEMA DE AVALIATIVIDADE

Pabrícia Abadia Pereira Félix – UFCAT
pabriciafelix17@homail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida - UFCAT

Resumo: Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar sob a perspectiva da Linguística 
Sistêmico-Funcional, doravante LSF, as avaliações realizadas pela escritora Carolina Maria 
de Jesus no livro: Quarto de despejo: diário de uma favelada, expressadas especificamente no 
mês de julho, que é a primeira parte do livro da escritora. O intuito deste estudo é compreender 
quais são as escolhas linguísticas que a escritora utiliza para realizar autoavaliações ao longo 
do texto. O aparato teórico é fundamentado em: Halliday (1994), Martin e White (2005), Fuzer 
e Cabral (2014) e Almeida (2010), dentre outros. Apoiamos teoricamente no arcabouço da 
Linguística Sistêmico-Funcional, com foco no subsistema de Atitude, que faz parte do sistema de 
Avaliatividade. Halliday (1994), esclarece que o subsistema de Atitude é dividido em três subtipos, 
sendo estes: afeto, julgamento e apreciação. Martin e White (2005) esclarecem que o afeto diz 
respeito às emoções, o julgamento tem a ver com o comportamento das pessoas, já a categoria 
de apreciação está ligada com as avaliações que são realizadas sobre coisas e objetos. Para este 
trabalho foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: primeiro foi realizada a 
leitura do livro Quarto de despejo: diário de uma favelada, em seguida nos atentamos às escolhas 
avaliativas da escritora para referir a si mesma ao longo das cinco primeiras páginas do livro. Após 
estes procedimentos, selecionamos os principais trechos que contivessem avaliações e, logo em 
seguida estes trechos foram classificados de acordo com o subsistema de Atitude. Os resultados 
parciais demonstram que há uma incidência de avaliações de afeto, estas avaliações revelam 
que a escritora expressa linguisticamente os sentimentos que ela sente estando na condição de 
favelada e vivendo na precariedade.

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus. LSF. Avaliatividade. Atitude.
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DISCURSO AUTOAVALIATIVOS DE SURDOS NO ENSINO MÉDIO: UMA 
ABORDAGEM SEGUNDO O SUBSISTEMA DE ATITUDE DOS TIPOS IN/

SEGURANÇA E IN/SATISFAÇÃO

Lucas Eduardo Marques Santos – UFCAT
lems.lucas@gmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida - UFCAT

Resumo: Este estudo foi elaborado a partir dos resultados encontrados nas análises de minha 
dissertação de mestrado no ano de 2019 à luz da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday 
(1994), mais especificamente, o Sistema de Avaliatividade contendo o foco no subsistema de 
Atitude ambos elaborados por Martin e White (2005) que revelaram a relação emocional sócio 
semiótica de educandos Surdos matriculados no terceiro ano do ensino médio na cidade de Goiânia 
-Go. Além disso, corroboram a esta os pressupostos teóricos voltados à área de investigação das 
Línguas de Sinais, mais especificamente, a Língua Brasileira de Sinais (Libras), entre outras 
discussões quanto ao desenvolvimento da cultura Surda (STROBEL, 2007, 2008 e 2009), das 
identidades Surdas, isso tudo permeado pelo uso de uma língua viso-espacial (PERLIN, 1998, 
2003, 2005 e 2016) entre outros, que possibilitaram compreender os desdobramentos que se 
projetam a partir dos sentimentos dos educandos Surdos entrevistados. Os excertos selecionados 
evidenciam as avaliações do tipo afeto, sendo o foco os tipos In/segurança e In/satisfação, que se 
resultam por meio de uma autorreflexão consciente do papel social destes indivíduos no âmbito 
escolar, que se pauta, atualmente, sob a perspectiva inclusiva. A seleção do corpus foi realizada 
a partir de filmagens e aplicação de um questionário semiestruturado. Em seguida, os dados 
encontrados em Libras foram transcritos (McCLEARY; VIOTTI; LEITE, 2010) e traduzidos para 
a Língua Portuguesa. De modo que, foi usado nesta pesquisa o software WordSmith Tools Scott 
7.0 tanto a ferramenta WordList, quanto a Concordance com o intuito de identificar oposição 
dos elementos avaliativos nas orações.

Palavras-chave: Surdez. Sistema de Avaliatividade. Subsistema de Atitude. In/segurança. In/
satisfação.
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ATIVIDADES REMOTAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUAS NA ÉPOCA DO COVID 19: UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE 

AVALIATIVIDADE

Ana Beatriz Lopes Flores – UFCAT
anabbrb@gmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida - UFCAT

Resumo: O Brasil é o segundo país com maior número de mortes pela pandemia, e a cada dia 
cresce mais. Medidas de proteção à população foram tomadas no início para que evitasse a 
piora do sistema de saúde, em todos os âmbitos sociais foram determinados métodos para que 
a disseminação do, até então, novo coronavírus fosse revertida, atendendo a necessidade do 
distanciamento social, a escola instalou o sistema híbrido de educação. O Conselho Nacional 
de Educação (CNE) autorizou a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas de 
ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, o que legitima institucionalmente as 
ações pedagógicas desenvolvidas na modalidade a distância. Assim, o papel do professor nesse 
atual momento se transforma em novas identidades, a fim de que, junto com seus alunos, possa 
fazer desse momento o mais tranquilo e bem sucedido possível. Esta apresentação se propõe 
compreender a partir das avaliações e opiniões de professores de línguas acerca das atividades 
remotas que estão sendo desenvolvidas juntamente com seus alunos no momento de enfrentamento 
a pandemia Covid 19, como esses docentes compreendem o seu papel no processo de ensino e 
aprendizagem, é de suma importância analisarmos o discurso destes professores, para tanto foi 
utilizado o Sistema de Avaliatividade proposto por Martin e White (2005) para a realização da 
análise dos dados.

Palavras-chave: Ensino remoto. Avaliatividade. Professores.
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OS DESAFIOS DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS DIGITAIS NO ENSINO: 
AVALIANDO A RECONFIGURAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO EM 

TEMPOS DE PANDEMIA

Fernanda Rocha Bomfim Carvalho – UFCAT 
nanda.bonfimcarvalho@gmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida – UFCAT

Resumo: Este artigo objetiva apresentar os resultados de uma investigação sobre os desafios 
das práticas digitais no ensino remoto, analisando e avaliando a reconfiguração do profissional 
da educação em tempos de pandemia por meio das teorias de Letramentos e do Sistema de 
Avaliatividade da teoria Sistêmico-Funcional. Foram analisadas reportagens do G1, portal de 
notícias mantido pelo Grupo Globo, dos meses de abril e junho de 2020, e março, abril e junho 
de 2021, referentes ao estado de Goiás. As reportagens apontam as dificuldades e os desafios do 
trabalho emergencial das escolas no sistema de aulas online. Busca-se discutir comentários sobre 
as experiências com o ensino a distância por meio da apresentação de um breve panorama das 
dificuldades enfrentadas no exercício da profissão, em que se teve que aderir basicamente aos 
recursos digitais como estratégias no processo de ensino-aprendizagem, bem como analisar as 
falas desses profissionais mediante ao sistema de Avaliatividade. Para ampliar as discussões do 
presente artigo, foram consultados os estudos de Martin e Rose (2003), White (2004), Almeida 
(2010), Avelar ([2021]), Avelar e Freitas (2020) e Ribeiro e Novais (2021). Espera-se, com os 
resultados da investigação, apresentar o cenário experienciado por alguns profissionais da área da 
educação, o que pode apontar caminhos para uma prática de ensino remoto menos desmistificado.

Palavras-chave: Desafio. Ensino. Sistema de Avaliatividade. Modalidade remota.
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RESPOSTAS DE QUESTIONÁRIOS DE QUALIDADE EM TRÊS CURSOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE SEGUNDO O SUBSISTEMA DE ATITUDE

Geane do Socorro Rovere Leal Pinheiro – UFCAT
geanerovere@hotmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida – UFCAT

Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar os recursos léxico-gramaticais do subsistema de 
Atitude, presentes nas respostas dos formulários avaliativos, respondidos ao final de cada módulo 
ministrado, em três cursos de especializações, pelos participantes. Os cursos de especializações: 
no ensino de língua portuguesa, no ensino de matemática e na educação de jovens e adultos – 
EJA, são ofertadas aos profissionais atuantes no ensino público fundamental e na modalidade 
EJA num município do interior do estado do Pará. A fim de entender como os participantes 
das especializações, na condição de alunos, avaliam os seus docentes, metodologia, conteúdos 
aplicados, etc. é utilizado um questionário avaliativo, podendo ou não o participante se identificar 
para respondê-lo. Essas respostas são utilizadas pela coordenação dos cursos com o intuito de 
analisar a qualidade das formações ofertadas, a fim de monitorar, e caso necessário replanejar 
ou ajustar algo, ainda durante a vigência do curso. Investiga-se, portanto, à luz do subsistema de 
Atitude, integrante do sistema de Avaliatividade proposto por Martin e White (2005), derivado 
da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1989, 1994) e Halliday e Matthiessen (2004). 
Por esse sistema é possível investigar as avaliações realizadas por meio da língua, que podem 
estar implícitas ou explícitas nos textos. A Avaliatividade diz respeito ao lado interpessoal da 
linguagem, é uma abordagem que nos possibilita explorar, descrever e explicar como a língua é 
utilizada, neste contexto, entender como os usuários fazem uso da língua para se posicionarem 
diante de algum assunto, nessa pesquisa em questão, como os professores participantes das 
especializações, avaliam os cursos que integram.

Palavras-chave: Atitude. Linguística Sistêmico-Funcional. Avaliatividade.
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ANÁLISE DE HINOS DE FRIDA VINGREN PRESENTES NA HARPA CRISTÃ: 
UMA ABORDAGEM A PARTIR DO SISTEMA DE AVALIATIVIDADE

Gilca Sônia Correia Borges – UFCAT 
gilcasonia@gmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida – UFCAT

Resumo: Esta pesquisa, está inserida no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
(PPGEL) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), e tem como objetivo avaliar alguns 
hinos da Harpa Cristã escritos por Frida Vingren, por meios de elementos léxico-gramaticais, a 
fim de contribuir para os estudos da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) no Brasil utilizando 
o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). Este estudo apresenta, ainda, uma 
abordagem introdutória sobre a LSF fundamentada nos estudos desenvolvidos por Halliday (1994), 
Halliday e Matthiessen (2004, 2014), Fuzer e Cabral (2014). Sendo esta, uma teoria holística 
da língua(gem) em uso. Esta pesquisa busca de forma geral compreender como a LSF pode ser 
utilizada e aplicada a diferentes gêneros textuais e/ou discursivos, neste caso, hinos evangélicos. 
Além disso, objetiva chamar a atenção sobre as possibilidades de leitura teórica de um determinado 
corpus e sobre as avaliações inseridas em um texto, sua constituição e manifestação por meio do 
Sistema de Avaliatividade. Na avaliação, considerou-se especificamente o subsistema Atitude e 
suas subcategorias como Afeto, Julgamento e Apreciação. Visto que, estes podem ser abordados, 
justamente, por meio das escolhas léxico-gramaticais, além de, nos possibilitar entender que é 
possível realizar as avaliações sobre emoções, o caráter e o comportamento dos indivíduos. A 
partir das análises, identificação e contextualização desses elementos léxico-gramaticais a Atitude 
presente no corpus foi avaliada em três macro categorias semânticas: 1) a relação e representação 
com o Divino; 2) regras de conduta da vida cotidiana; e 3) a projeção da vida além-túmulo. Por 
meio dos resultados alcançados e dos referenciais teórico-metodológicos foram encontrados com 
predominância a subcategoria Afeto com os subtipos Felicidade e Segurança positivas quando 
comparada com os outros subtipos.

Palavras-chave: Avaliatividade. Frida Vingren. Harpa cristã. Linguística Sistêmico-
Funcional.
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COMUNIDADE SURDA E SUA VISIBILIDADE: UMA ANÁLISE DO DISCURSO 
DE ATIVISTAS SURDOS NO YOUTUBE SEGUNDO O SUBSISTEMA DE 

ENGAJAMENTO

Wáquila Pereira Neigrames – IFG
waquilapn@gmail.com

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida – UFCAT

Resumo: Esta pesquisa envolve discursos e posicionamentos de professores Surdos, ativos nas 
lutas por melhorias na educação a favor das escolas bilíngues para surdos no Brasil. Vincula-se 
ao contexto histórico, social e político da comunidade surda, uma vez que a identidade linguística 
do indivíduo é constituída a partir da identidade social (QUADROS; KARNOPP, 2004). Dessa 
maneira, visa contribuir e compreender as nuances que delineiam os discursos de ativistas Surdos 
a respeito do sistema educacional que é ofertado à comunidade Surda brasileira no contexto 
social, político, e de identidade e cultura surda. A comunidade surda teve visibilidade para sua 
luta desde o ano de 2002, a partir da homologação da Lei 10.436, que reconheceu a Língua 
Brasileira de Sinais – Libras como a língua oficial desse “povo” (PERLIN, 1998; STROBEL, 2006; 
QUADROS; KARNOPP, 2004). Este estudo buscou aporte teórico-metodológico na Linguística 
Sistêmico-Funcional inicialmente desenvolvida por Halliday (1985, 1994), Halliday e Hassan 
(1989), e, posteriormente, por seus seguidores, como Halliday e Mathiessen (2004), Eggins (1994) 
e Thompson (1996). As análises foram realizadas a partir do sistema de Avaliatividade proposto 
por Martin (2004), Martin e White (2005) e Martin e Rose (2003; 2007), com foco no subsistema 
de Engajamento que possibilita compreender a monoglossia e a heteroglossia presentes nestes 
discursos. A partir do contexto social, político, identitário e cultural é que este estudo explica 
a associação que conjecturamos existir entre determinadas escolhas dialógicas assumidas pelo 
produtor dos discursos. Os dados foram compostos de nove discursos de professores surdos, e 
está dividido em trinta excertos que foram analisados à luz do sistema de Avaliatividade e seu 
subsistema (Engajamento), sendo verificadas nove avaliações monoglóssicas e vinte e uma 
avaliações heteroglóssicas, estas últimas subdivididas em treze avaliações por contração dialógica 
e oito avaliações por expansão dialógica. A análise desses discursos permitiu apresentar resultados 
positivos acerca da acessibilidade educacional.

Palavras-chave: Engajamento. Linguística Sistêmico-Funcional. Libras. Surdos.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 3

CIDADES E LITERATURA

Marcos Rossiny Leandro – UFCAT
marcosrossiny5@gmail.com
Kelio Junior Santana Borges

Resumo: Esse simpósio temático convida pesquisadores para refletir e discutir acerca da 
representação da cidade pela literatura. Pretende-se promover discussões sobre como se deram 
diversos momentos relevantes da formação e da transformação das cidades, analisando como 
estes foram filtrados pelos olhares múltiplos e, de maneira diferenciada, pelo segmento artístico 
literário. Nosso objetivo é explorar os ricos caminhos que a literatura oferece para, de modo 
estético, representar a complexa e diversificada realidade dos centros urbanos. Segundo Valdeci 
Rezende Borges (1996, p. 213), a arte literária tem um valor temporal e histórico, que pode 
ser captado mediante um processo de historicização da obra, do autor, dos temas e das tramas 
contidas no texto, o que, por seu lado, pode evidenciar a cumplicidade entre ficção e história, 
a partir de aproximações internas e externas ao texto, sempre atentando-se à necessidade de 
contextualização de toda essa produção. Apoiando-nos em fontes literárias, mas guiados por 
perspectivas históricas, buscarmos promover debates acerca da representação de cidades com 
o objetivo de entender e analisar os diferentes processos de ficcionalização dessas realidades 
urbanas. Vale dizer que, apesar de estar tendenciosamente vinculada a um conceito espacial, a 
concepção de cidade transcende os limites do concreto, criando um universo imaginário que 
reúne um aglomerado de aspectos relativos a fatos, personagens, valores e espaços específicos do 
contexto urbanístico. Nesse sentido, a cidade deve ser pensada pelo pesquisador como parte da 
história, ou seja, ela se configura também como sujeito da história, como criadora e “sofredora” 
de múltiplos impactos e detentora de vários significados, valores estes que poderão ser discutidos 
neste simpósio. 

Palavras-chave: Cidades. Literatura. Cotidiano. História.
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CIDADES, HISTÓRIA E LITERATURA: GOIÂNIA POR ELI BRASILIENSE

Marcos Rossiny Leandro – UFCAT
marcosrossiny5@gmail.com

Resumo: A pesquisa teve como objetivo discutir a vida cotidiana durante o processo de construção, 
estruturação e consolidação de Goiânia, a nova capital do Estado de Goiás, fundada em 1937. 
Tomei como fonte principal do trabalho o livro de Eli Brasiliense, Chão vermelho (2002), rico 
em representações de como era a vida e as condições de existência de uma parcela da população 
que chegava à Goiânia. Esta obra literária me oportunizou ampliar as reflexões, análises e 
discussões até então existentes acerca da cidade de Goiânia, nos conduzindo a mergulhar, por 
meio desses artefatos, textos escritos e imagéticos, no cotidiano das pessoas que, em específico, 
viviam naquela cidade e experimentaram sua constituição. Busco neste trabalho desenvolver 
uma investigação focada nos discursos, nas vozes e nas diversas visões, olhares que constituem 
leituras próprias de alguns segmentos sociais sobre a trajetória da cidade e suas mudanças ao 
longo do tempo, em especial na década de 1950. a proposta de pesquisa aqui apresentada além 
de estabelecer um diálogo com a história de Goiás, considerando a produção historiográfica 
existente, propõe problematizar como a história de Goiânia, descrita a partir de fatos cotidianos 
acerca das experiências de alguns personagens de Chão vermelho

Palavras-chave: Cidades. Literatura. História. Cotidiano.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 4

VAMOS FALAR SOBRE LITERATURA GOIANA?

Ionice Barbosa de Campos – ILEEL/UFU
ionice.barbosa@gmail.com

Raphaela Pacelli Procópio – ILEEL/UFU
raphaelapacelli@gmail.com

Resumo: O objetivo deste simpósio temático é congregar pesquisas e experiências que se voltem 
para o estudo de obras literárias produzidas em Goiás. Intentamos, aqui, abrir um espaço para a 
apresentação do estudo de literatura goiana, independentemente de seu período de publicação. 
Também não importa se a autoria é de quem nasceu em Goiás, mas sim, se a obra foi publicada 
no estado, caracterizando-se como uma literatura goiana. Estudos críticos e/ou comparativos 
com outras literaturas e autores, bem como sobre o contexto histórico-literário de criação e 
publicação, ou que abordem a conjuntura do cenário regional e/ou local em consonância com 
o nacional. Dessa maneira, acreditamos que seja possível contribuir para o reconhecimento de 
algumas das vertentes literárias que marcam ou marcaram a literatura goiana, reconhecendo as 
principais linhas de força do cenário goiano e, assim, estabelecer diálogos com comunicações 
que abarquem essas produções, o que fornecerá discussão crítica no espaço literário. Ademais, o 
encontro nos permitirá entender sobre o contexto de criação, recepção e circulação dessas obras 
no estado de Goiás e a repercussão no cenário nacional, além de divulgar obras que, porventura, 
não sejam muito conhecidas, colaborando para uma maior visibilidade desses escritores. Serão 
avaliados estudos crítico-interpretativos que percorram pela poesia ou pela prosa goiana, a fim 
de destacar pesquisas já realizadas ou em andamento.

Palavras-chave: Literatura brasileira. Literatura goiana. Crítica literária.
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O MÁGICO MUNDO DE JOSÉ J. VEIGA: IDENTIDADE NO CONTO “A ILHA DOS 
GATOS PINGADOS”

Carolina Bernardes Alves Costa – UFG
caroliina.bac@gmail.com

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro – UFG

Resumo: No presente trabalho trataremos das questões de identidade na obra do escritor José 
J. Veiga. O autor goiano nascido em uma fazenda no interior de Goiás, deixou como acervo um 
repertório de obras marcadas pelas questões concernentes a natureza humana. Veiga, mesmo 
tendo morado em grandes cidades e até na Europa, sempre foi fiel as suas origens, seu acervo de 
obras é composto por contos, novelas e romances, sempre trazendo vestígios da vida no campo 
e sua simplicidade, em sua escrita, o autor retratou importantes mudanças que aconteciam na 
vida da população interiorana. Neste artigo abordaremos a conceituação e características do 
realismo mágico, vertente da literatura fantástica presente na obra de Veiga. Nesta vertente é 
possível familiarizar os acontecimentos das narrativas com a realidade em crise do ser humano, 
rompendo assim com o sobrenatural comum às histórias fantásticas e projetando o fantástico sobre 
temas do mundo real e ações provenientes dos homens. Focaremos nas questões do regionalismo 
presentes no conto “A ilha dos gatos pingados”. O regionalismo, fenômeno universal, expressa-se 
por meio de uma literatura ambientada na zona rural, que se contrapõe aos valores e hábitos da 
sociedade que habita os grandes centros. Analisaremos o conto embasados em textos de teóricos 
e estudiosos dos temas mencionados anteriormente.

Palavras-chave: José J. Veiga. Realismo mágico. Identidade.
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MORTE NO CONTO ROUPA NO CORADOURO, DE JOSÉ J. VEIGA

Dayse Rodrigues dos Santos – IFPA
dayse.rodrigues@ifpa.edu.br

Resumo: A literatura de José J. Veiga detém aspectos críticos e reflexivos sobre questões do 
homem contemporâneo. Neste conto, a linguagem simples da narrativa prosaica conta os fatos 
de forma linear num espaço urbano, em um lugar não especificado do século passado. O texto 
Roupa no coradouro, publicado na obra Cavalinhos de Platiplanto (1959), objeto desta pesquisa, 
trata de temas universais do homem contemporâneo, como a morte, o luto, as relações familiares 
e a infância, com alguns traços regionalistas. Um garoto que não assume suas responsabilidades 
e presencia a morte da mãe, em parte, devido às suas displicências, recorre à memória para 
contar sua história. Essa análise filosófico-literária busca compreender a visão de uma criança 
sobre a morte de um ente querido e o luto. Justifica-se por se tratar de um estudo de um conto 
da literatura goiana que aborda um tema fraturante, potencialmente voltado para o público 
jovem. As contribuições teóricas de Carneiro e Silva (2012), Lotterman (2009) e Marcuse 
(2012) fundamentam esse estudo. Os resultados dessa análise propõem que falar sobre morte 
causa angústia, medo, desespero e, por vezes, há uma tendência do narrador de evitar grandes 
reflexões sobre o fim da vida. Por fim, é permitido ao leitor que reflita sobre os contextos da 
morte e do luto, bem como as relações que mantém com as pessoas antes desse momento letal.

Palavras-chave: Conto goiano. Reflexão. Morte. Narrador infantil.
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RITA PÓ - A PRESENÇA DO INSÓLITO NO CONTO DE CORNÉLIO RAMOS

Ana Flávia Ferreira de Melo – UFCAT
anaferreiraautora@gmail.com

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro – UFCAT

Resumo: A partir da leitura do conto “A louca do morro da saudade” do autor Cornélio Ramos 
(1910-2001), que traz na sua narrativa elementos do insólito, incorporados na sua personagem 
protagonista, a lendária Rita Pó, deixando evidente uma narrativa trágica e fantasmagórica, 
realizou-se esta pesquisa com respaldos teóricos que versam sobre estes elementos. Tendo em 
vista que paradoxalmente, o fantástico estabelece as diretrizes de um universo repleto de fantasia 
e de liberdade, por ser construído na subversão, a sua relação com o ambiente natural e real é de 
conflito, pois a superposição de duas atmosferas contrastantes (real e irreal/ natural e sobrenatural) 
influencia o surgimento do antagonismo. Há, portanto, um embate de forças antagônicas que 
estabelece a reflexão de uma realidade muitas vezes repleta de injustiças sociais. Busca-se, 
com isso, evidenciar as perspectivas literária e crítica literária, considerando, principalmente, a 
compreensão dos autores Todorov (1998), Covizzi (1978), Ceserani (2006), Roas (2014), Candido 
(1989), Bosi (1994), Compagnon (2006) sobre essa questão. Acredita-se que o presente trabalho 
levanta um debate analítico e comparativo relevante bem como contribui com outros pontos de 
vista propiciando assim, a continuidade de investigação sobre as obras do autor Cornélio Ramos 
por outros pesquisadores e difundindo assim, a cultura regional da cidade de Catalão-GO.

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Literatura Regional. Insólito. Cornélio Ramos.
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BREVE PERCURSO SOBRE A PROSA DE JOSÉ GODOY GARCIA

Ionice Barbosa de Campos – UFU
Ionice.barbosa@gmail.com

Resumo: Objetiva-se aqui fazer um rápido percurso pela obra, em prosa, de José Godoy Garcia, 
evidenciando o romance O caminho de Trombas, mas também passando pelo livro de contos 
Florismundo Periquito, a fim de destacar sua importância no cenário da literatura produzida 
em Goiás, em meados do século XX. Para isso, faremos uma exposição resumida das obras, 
sendo esse o método considerado mais adequado a esse tipo de revisão bibliográfica, levando-
nos a identificar que se trata de um escritor que é, além de poeta, prosador e crítico literário. 
Identificamos, portanto, que falamos aqui de alguém que se manteve, ao longo de seus mais de 
50 anos de carreira, preocupado com o ontológico e com a natureza, sendo capaz de resgatar a 
essência do homem interiorano por meio de sua poética e, ainda, precursor do que viria a ser 
o Modernismo em Goiás. Ademais, as duas obras em questão podem ser lidas como exemplos 
que mostram a mudança de identidade provocada no homem do campo ao ser colocado frente 
aos enfrentamentos de mudança para o espaço urbano.

Palavras-chave: Literatura goiana. Prosa. José Godoy Garcia. 
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A DITADURA MILITAR NO ROMANCE “AS LESMAS”, DE HELENO GODOY

Raphaela Pacelli Procópio – UFU
raphaelapacelli@gmail.com

Resumo: Os acontecimentos políticos e sociais que permearam as últimas décadas do Brasil, 
como a ditadura militar (1964 a 1985), fizeram com que as narrativas ficcionais produzidas nesta 
época adquirissem novas características, sobretudo, em sua estrutura e linguagem como forma 
de resistirem. Nesse contexto, muitas são as narrativas brasileiras que tematizam esse período 
sombrio e vários têm sido os estudos realizados por críticos, sobre a produção literária brasileira 
pós-1964. O livro As lesmas, do escritor goiano Heleno Godoy, pode ser incluído no rol dessas 
narrativas, até mesmo porque, neste romance, já foram adiantadas muitas técnicas que foram 
posteriormente intensamente empregadas. Nesse sentido, além de ser uma obra produzida durante 
o período de ditadura militar no Brasil, abarca elementos factuais desse contexto histórico na 
sua temática. O livro foi escrito entre os anos de 1965 e 1967 e publicado pela primeira vez em 
1969, porém sofreu censura pelo editor que lhe fez alguns cortes consideráveis, como o prefácio 
e alguns parágrafos. Mesmo assim, foi editado e publicado mil exemplares que se esgotou em 
pouco tempo. Em 2002, o livro foi reeditado pelo autor e acrescido de um capítulo e publicado 
novamente. Vale ressaltar que, o nosso estudo se faz a partir da reedição. Neste trabalho, a proposta 
é entender como a ditadura aparece na obra a partir de uma visão política e sociológica, já que a 
fragmentação nos vários níveis da narrativa, também é reflexo do próprio período político nacional, 
do descentramento do homem moderno, e da crise existencial por qual passam os indivíduos.

Palavras-chave: Ditadura militar. Romance. Literatura goiana. Heleno Godoy.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 6

DO GOVERNO DOS VIVOS: FOUCAULT E A HISTÓRIA DO PRESENTE

Ana Christina de Pina Brandão – UFCAT
ana.chrisbrandao@gmail.com

Kátia Menezes de Sousa – UFG
km-sousa@uol.com.br

Samuel Cavalcante da Silva – UFCAT/UFG
samuel_silva@ufg.br

Resumo: Em 1980, Michel Foucault ministra o curso Do governo dos vivos, no Collège de France, 
em que analisa as práticas e as técnicas de si, domínio da ética, dando continuidade ao que se pode 
considerar uma história da governamentalidade. Como somos governados, quem nos governa 
e como governamos a nós mesmos são reflexões estabelecidas pela incursão do filósofo nos 
modos de conduta dos vivos, constituindo aí um conjunto de análises que ele mesmo considerou 
se tratar de uma história do presente. Em seus trabalhos, Foucault questiona a imutabilidade das 
categorias históricas e estabelece, ao contrário, o caráter situacional da história. Nesse sentido, 
os discursos de verdade e as técnicas de poder que constituem as práticas discursivas analisadas 
pelo filósofo não padecem à sombra de um passado findo, mas estão ainda a nos subjetivar, a nos 
constituir como sujeitos, mesmo que reformuladas para atender às emergências dos acontecimentos 
da contemporaneidade. Assim, o presente Simpósio tem por objetivo estabelecer um debate 
acerca de temáticas relacionadas a uma história do presente, em que se leve em consideração os 
modos de governo por meio de análises de discursos que considerem os pressupostos teórico/
procedimentais foucaultianos. Nosso intuito é o de compartilhar e debater acerca de enunciados 
diversos (políticos, econômicos, educacionais, religiosos, feministas, etc.) que emergiram em 
um cenário bio/necropolítico sob um regime de verdade neoliberal como o que vivemos, hoje, 
neste país e em grande parte do mundo ocidental.

Palavras-chave: Discurso. Governo. História. Sujeito. Neoliberalismo.
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AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS DISCURSOS 
SOBRE A MULHER

Sarah Carime Braga Santana – UFU
sarah.braga@live.com

Resumo: O presente trabalho tem como proposta investigar como os discursos sobre o sujeito 
mulher são moventes e se ressignificam, para tanto, o corpus selecionado para abrangência de 
tal discussão parte de uma peça publicitária realizada no dia internacional da mulher por uma 
marca de cerveja que remonta campanhas publicitárias feitas nas décadas de 50 e 60 do século 
XX. É proposto, então, que este material seja analisado a partir dos pressupostos da Análise do 
Discurso Francesa, atendo-me às considerações de Foucault a respeito de discurso, enunciado e 
constituição do sujeito, além de demais conceitos que sejam necessários para a análise efetiva dos 
enunciados que servirão como corpus. Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como 
ocorre a ressignificação dos discursos acerca da mulher nos enunciados verbais e imagéticos que 
comporão o corpus deste trabalho. Para analisar a contento o corpus aqui proposto, utilizarei as 
contribuições de Foucault à análise do discurso e Mittanck (2017), para fundamentar as questões 
que abarcam o sujeito mulher em sociedade e de que forma os discursos sobre este sujeito são 
difundidos, ignorados e/ou ressignificados.

Palavras-chave: Discurso. Campanha publicitária. Mulher.
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DOCÊNCIA NA UEG: OS AGENCIAMENTOS OFICIAIS E OS MECANISMOS DE 
SUBJETIVAÇÃO

Maria Dolores Martins de Araújo – UEG
maria_dolores.1martins@discente.ufg.br

Lucielena Mendonça de Lima – UEG

Resumo: Esta proposta visa analisar os discursos do sujeito-professor que atua em cursos de 
Licenciaturas de uma unidade da Universidade Estadual de Goiás (UEG), considerando-os a partir 
da conexão com os dispositivos de poder e saber produzidos na atualidade, para entendermos 
como se constitui a rede discursiva que abarca a figura do sujeito docente e como esse se subjetiva. 
Para tanto, sustentamo-nos teórica e metodologicamente em algumas ferramentas conceituais 
foucaultianas, como: discurso, dispositivo, objetivação, subjetivação, governamentalidade e 
resistência. Trata-se de um recorte da pesquisa de doutoramento, por isso, nesta proposição, 
focalizamos as análises de recortes discursivos de questionário, entrevista e roda de conversa 
realizadas com cinco professores formadores que atuam na unidade pesquisada. Nossa investigação 
aponta que as reincidências temáticas na rede apresentada dos enunciados, as quais funcionam como 
pontos de encontro de uma memória discursiva e de uma atualidade, sinalizam que os docentes 
se subjetivam a partir dos atravessamentos discursivos, de modo que há uma regularidade nos 
ditos desses profissionais: a desvalorização docente perante os agenciamentos oficiais alinhavados 
às políticas neoliberais. Entretanto, mesmo diante de tendências objetivadoras, os professores 
revelam uma capacidade de (auto)reflexão sobre si e seu contexto, de modo a questionarem ações 
e dizeres com vistas a inverter o jogo do poder, encontrando, assim, um espaço de resistência e 
de dissidência.

Palavras-chave: Discurso. Sujeito professor uegeano. Agenciamentos oficiais. Subjetivação.
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AS VISIBILIDADES E O “CARA MACHO” EM APLICATIVOS DE 
RELACIONAMENTO

Elivelto Cardoso e Silva – UFG
elicardosoesilva@gmail.com

Kátia Menezes de Sousa – UFG
km-sousa@uol.com.br

Resumo: Este trabalho se baseia em reflexões iniciais a respeito da constituição discursiva 
do “cara macho” em aplicativos de relacionamento voltados a relações afetivo-sexuais entre 
homens. As reflexões desenvolvidas partem de um corpus formado a partir de 2018 até setembro 
de 2020, o qual é composto por descrições de perfis criados tanto no Grindr como no Scruff, 
ambos aplicativos destinados à procura de homens por outros homens. O objetivo é evidenciar 
as visibilidades, a partir de dizibilidades, que são produzidas no Grindr e no Scruff a respeito do 
que seria um “cara macho”, “normal”. Nos aplicativos, selecionou-se perfis com dizeres como 
“macho a fim de macho”, “fora do meio” e “homem tipo hétero” para trazer à tona a recorrência 
da valorização da heterossexualidade em ambientes conhecidos socialmente como meios virtuais 
de “pegação gay”. Em “Michel Foucault: As formações Históricas”, Deleuze (2017) destaca, a 
partir de “Arqueologia do Saber” (2020) e de obras foucaultianas anteriores, um duplo a respeito 
do saber: o enunciável e o visível. É a respeito desse duplo, que em Foucault (2020) é evidenciado 
como “formação discursiva” e “formação não-discursiva”, que este trabalho se constrói com o 
objetivo de evidenciar problematizações a respeito do visível produzido por/sobre usuários de 
aplicativos de relacionamento em valorização de um tipo de usuário que faz ver em seu corpo e 
no uso dele visibilidades que atendam a ideais de masculinidade heterossexual.

Palavras-chave: Estudos discursivos. Macho. Afeminado. Poder. Sujeito.
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ENUNCIADOS QUE CONSTITUEM O GUIA DE LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO FORMATIVO/

CONSTITUTIVO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

Livia Aparecida da Silva – UFG
liviaesporte@discente.ufg.br

Eliane Marquez da Fonseca – UFG

Resumo: Este texto tem por objetivo analisar os enunciados que constituem o Guia de Livros 
Didáticos 2020 do Ensino Fundamental (Anos finais) de Língua Portuguesa. Para tanto, verificamos, 
especialmente, em que medida esses enunciados podem contribuir com a formação/constituição 
do Professor de Língua Portuguesa. Os enunciados que emergem nesse Guia se configuram como 
o nosso objeto de estudo. Para realizar esse estudo foi mobilizada a Análise de Discurso de linha 
francesa, priorizando os estudos foucaultianos (2008) sobre enunciado. O Guia é estruturado pelas 
seguintes partes: Por que ler o Guia?; Obras didáticas; Princípios e critérios; Coleções aprovadas; 
Ficha de avaliação; Referências e Resenhas. Observamos que os enunciados que perpassam por 
essas partes estruturantes do Guia podem contribuir com a formação/constituição do sujeito 
professor de Língua Portuguesa. Esses enunciados apresentam a concepção de ensino de Língua 
Portuguesa que norteia o processo de avaliação das obras didáticas, bem como uma abordagem 
interdisciplinar e integralizadora com os diversos segmentos da sociedade. Nesse ínterim, os 
enunciados contribuem para que o sujeito professor de Língua Portuguesa amplie seu olhar para 
além do seu componente curricular. Contudo, sem perder de vistas as especificidades de Língua 
Portuguesa. Dessa forma, nas coleções aprovadas em âmbito específico são apresentadas as 
análises dos seguintes eixos de estudos: leitura, produção de textos, análise linguística e semiótica 
e oralidade. Nessas análises vislumbramos enunciados que auxiliam no processo de formação//
constituição do sujeito professor de Língua Portuguesa. Isso também é estendido para a parte 
do Guia destinada as resenhas dos livros didáticos aprovados.
 
Palavras-chave: Sujeito. Discurso. Guia de LD. Ensino. Formação.
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BIOPOLÍTICA EM CURRÍCULO: A INSERÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS EM DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EDUCAÇÃO

Andréia Braga da Silva – UFG
andreiabraga@discente.ufg.br

Kátia Menezes de Sousa – UFG
km-sousa@uol.com.br

Resumo: A pesquisa em andamento visa à análise do discurso presente em documentos norteadores 
da educação no Brasil (na Base Nacional Comum Curricular) e no estado de Goiás (no Documento 
Curricular de Goiás Ampliado), assim como no material do Instituto Ayrton Senna (disponibilizado 
às Secretarias de Educação de vários estados para a formação de professores), no que tange a 
inserção das chamadas Competências Socioemocionais, a fim de compreender o que permitiu 
a emergência de tal discurso e como isso concretiza o que Foucault chama de biopolítica: a 
regulação da vida e disciplinarização dos corpos dos sujeitos-estudantes, concomitantemente. 
Lançando mão das teorias da Análise do Discurso de linha francesa, embasadas nos pressupostos 
de Michel Foucault, essencialmente no que diz respeito às suas concepções de biopoder, disciplina, 
governamentalidade, população, economia, estatística e neoliberalismo tal pesquisa se materializa. 
Em seu aspecto teórico-metodológico, esta pesquisa se alicerça na fase chamada genealógica de 
Michel Foucault, a qual toma o método como invenção, já que ele se dá conforme as necessidades 
de compreensão do corpus em análise. Obras como História da sexualidade I (1988), Vigiar e punir 
(2011), Segurança, território, população (2008), Em defesa da Sociedade (2010) e Nascimento 
da Biopolítica (2008) são basilares como lente de análise deste trabalho.

Palavras-chave: Currículo. Competências socioemocionais. Biopolítica. Foucault.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I ENCONTRO DE EGRESSOS E PÓS-GRADUANDOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT
17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021

REALIZAÇÃO: Discentes PPGEL                                                                                                         PARCEIROS
Site Oficial do Evento: www.even3.com.br/encontroegressoseposgraduandos                            
E-mail: encontroegressoseposgraduandos@gmail.com
Instagram: @encontroppgelufcat

39

FASCISMO E VIOLÊNCIA: AS CONTRIBUIÇÕES DE GEORGE SOREL E DO 
SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO FRANCÊS

Rafael Camargo de Oliveira – UFG
rafaelcamargodeoliveira@hotmail.com

Resumo: Em “fascismo e violência: as contribuições de George Sorel e do sindicalismo 
revolucionário francês” procuro estabelecer as relações entre uma das principais teses do fascismo 
do século XX e que permanece no fascismo no século XX: a violência. Assim, pergunto, quais 
foram as formações históricas que construíram uma ética fascista cuja finalidade era estabelecer um 
“novo homem” (MUSSOLINI, 2019; HITLER, 1923) de natureza heróica e violenta. Um possível 
caminho pode ser encontrado em Refléxions sur la violence (SOREL, 1910) e nos estudos sobre o 
sindicalismo revolucionário francês (STERNHELL; SZAJDER; ASHERI, 1994). Nesses termos, 
o filósofo francês retoma a mitologia grega para defender a violência como a única ferramenta 
transformadora de uma socidade que vivia a virada do século XIX para o século XX. As ideias 
de Sorel foram o motor condutor do sincalismo francês e apropriadas pelo sindicalismo italiano 
chegando até Mussolini e um grupo nacional-socialista que avançaram nas ideias de heroísmo 
e violência. Assim, o fascismo definiu uma ampla teoria filosófica a partir de discursos diversos 
sobre a violência e que caracterizam ainda hoje o fascismo contemporâneo. Compreender o 
processo histórico do pré-fascismo e do fascismo do século XX é uma das ferramentas para 
identificar as possibilidades de emergência no Brasil do século XXI.

Palavras-chave: Fascismo. Violência. Sindicalismo revolucionário. Novo homem.
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O DISPOSITIVO DE RESILIÊNCIA E O GOVERNO DE SI E DOS OUTROS NA 
HISTÓRIA DO PRESENTE

Ana Christina de Pina Brandão – UFCAT
ana.chrisbrandao@gmail.com

Resumo: Em nosso trabalho de mestrado, cujo esforço de análise foi o de refletir sobre o 
empoderamento e os regimes de verdade nas canções de Marília Mendonça, chamou-nos a atenção 
o que percebemos ser enunciados de um suposto discurso de superação posto em funcionamento 
na canção intitulada “Supera”. Apesar de não termos investido numa análise mais abrangente em 
relação ao referido discurso, continuamos nos indagando sobre ele. Essas indagações, voltadas 
para os discursos do presente, produzidos pelo neoliberalismo, nos colocaram em alerta sobre 
o problema da superação e seu constante funcionamento para a manutenção da competitividade 
inculcada por essa forma de governo. Todavia, observar os enunciados em torno da superação, 
nos conduziu até a resiliência. A princípio, nossa hipótese era de que a resiliência seria um outro 
termo para a superação, a definição para a capacidade de superar quaisquer desafios. Ao notar, 
contudo, a entrada do conceito de resiliência em documentos para a educação básica, o número 
de perfis em redes sociais que falam sobre a resiliência e o constante acionamento desse termo 
por diferentes sujeitos, entendemos que a resiliência poderia estar para além da superação. O que 
é a resiliência? Que sentidos ela toma em diferentes formações discursivas? Quais mecanismos 
de saber e técnicas de poder são acionados, (re)tomados, reformulados para se falar sobre/da 
resiliência e dar sustentabilidade para seu funcionamento? Assim, quais discursos e, logo, quais 
verdades sustentam a resiliência como forma preterível de um governo de si e dos outros? Nesta 
proposta inicial de pesquisa, em nível de doutorado, pretendemos, pois, refletir sobre a resiliência 
como um possível dispositivo de poder que funciona como uma forma de governo de si e dos 
outros na história do presente a partir dos pressupostos teórico/procedimentais da análise do 
discurso de linha francesa, em específico, do método arquegenealógico de Michel Foucault.

Palavras-chave: Discurso. História. Governo. Sujeito. Neoliberalismo.
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O MODELO EMPRESA DE SUBJETIVIDADE NEOLIBERAL E O DISCURSO DO 
COACHING PROFISSIONAL

Samuel Cavalcante da Silva – UFCAT/UFG
samuel_silva@ufg.br

Resumo: O objetivo do presente trabalho é investigar, através de uma análise discursiva em 
perspectiva foucaultiana, o funcionamento do discurso do coaching profissional como prática 
de subjetivação do trabalhador e como seus enunciados atuam na condução das condutas e 
contra condutas desses sujeitos. Tendo a arqueogenealogia foucaultiana como caminho teórico-
metodológico, buscamos analisar o discurso do coaching a partir dos conceitos de biopolítica e 
governamentalidade. Para compor o corpus em análise utilizamos alguns enunciados retirados 
do site do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). Pela análise evidenciamos que o discurso do 
coaching profissional, busca capturar o sujeito trabalhador, propondo-lhe sucesso e fazendo-o 
acreditar que conseguirá, por si só, todas suas conquistas profissionais, se tão somente se dedicar. 
É um sujeito que deve vencer os obstáculos e está disponível “para o que der e vier”, que se 
orgulha de ser empreendedor de si, pois precisa se mostrar como aquele que luta e vence os 
adversários, uma vez que faz por merecer. Nesse sentido, o coaching é um discurso prescritivo 
que pretende submeter os sujeitos a um estado de menoridade no sentido de Michel Foucault em 
O governo de si e dos outros, funcionando como uma técnica de intervenção do neoliberalismo, 
que estabelece a empresa como modelo de subjetividade e a concorrência como norma de conduta.

Palavras-chave: Sujeito trabalhador. Neoliberalismo. Coaching. Biopolítica.
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AS SUPERFÍCIES DE EMERGÊNCIA DA BASE COMUM

Sandra Lopes de Sousa – UFCAT
sandralopesestudoslinguisticos@gmail.com
Guilherme Figueira Borges – UEG/UFCAT

Resumo: O discurso educacional, ao que se refere à base comum, apesar de estar inserido em 
uma forma de repartição, mantém com outros discursos relações complexas, que permitem 
entender acerca do aparecimento do acontecimento enunciativo chamado BNCC, caracterizando-o 
como uma prática. Deste modo, discute-se como o objeto base comum emergiu e quais as suas 
condições de aparecimento histórico. A partir das leituras da Arqueologia do Saber, de Michel 
Foucault, mostramos que a história que será contada, é descontínua, pois há rupturas na história 
tradicional, que excluem, da memória coletiva dos professores da rede básica, pontos singulares 
acerca da história da educação, que se conectam com o que hoje chamamos de base comum. Se 
na história da BNCC, em sua cronologia, tudo se inicia com a Constituição de 1988, queremos 
questionar se em determinados momentos, anteriores à lei cidadã, há uma dispersão do objeto 
em debate. Não queremos trazer a origem, mas problematizar o seu surgimento na história das 
ideias, já que parecia estar tudo em seus devidos lugares, sem questionamentos. Além disso, 
como as ideias ficaram suspensas, aparentemente desaparecidas e como entram em vigor, com 
tanta força, no século XXI, com a BNCC? Quais seriam essas forças que estabelecem o rigor 
do ato de aparecer na história, do seu desaparecer, mas sobretudo do seu ressurgir? Assim, é 
necessário que demarquemos, de acordo com Foucault (2000, p.47), “as superfícies primeiras 
de emergência” do objeto, que, neste caso, é a base comum.

Palavras-chave: Base comum. Dispersão. Emergência.
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ENTRE PRÁTICAS E DISCURSOS: UMA ANÁLISE ACERCA DAS RELAÇÕES 
AFETIVAS E/OU SEXUAIS A PARTIR DA MONOGAMIA

Eduwesley Pereira da Silva – UFG
eduwesleysilva@discente.ufg.br

Resumo: O presente projeto tem como objetivo compreender de que maneira as relações afetivas 
e sexuais têm sido construídas ao longo da história a partir do dispositivo da monogamia. Há 
séculos a monogamia, estruturada no tripé: indissociabilidade, heterossexualidade e exclusividade 
sexual governa as relações e as práticas sexuais da sociedade. Na contemporaneidade, no entanto, 
o tripé parece não mais se sustentar, pois outras formas de relações e práticas têm ganhado 
visibilidades, as uniões homoafetivas, o poliamor, o swing e as relações abertas, por exemplo. 
Os discursos que servem de corpus a este trabalho serão coletados em mídia digitais, são eles: 
a lei do divórcio (1977-2010); o voto em favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo 
(2011) e as tendências do swing, do poliamor e do relacionamento aberto (1990-2021. Os textos 
coletados podem ser agrupados em um corpus de análise em busca de descrever, a partir de uma 
materialidade discursiva, as condições de produção para a emergência de práticas afetivas e sexuais 
relativamente novas na sociedade a partir do dispositivo da monogamia. A linha de pesquisa 
escolhida foi a da Análise do Discurso francesa, ciência que estuda a interação comunicativa 
dos falantes com os seus discursos, dentro de um campo complexo em que ideologia, história 
e práticas discursivas se encontram. Assim, pergunta-se: de que maneira as relações afetivas 
e sexuais têm sido construídas ao longo da história na nossa sociedade a partir do dispositivo 
da monogamia. A metodologia de pesquisa deste estudo é de cunho qualitativo, por permitir 
maior leveza de objetividade analítica na interpretação dos dados. Os autores basilares para esta 
pesquisa são História da sexualidade I e II (1976 (2017)) e (1984 (2017)); A ordem do discurso 
(1970) e outros que forem necessários.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Monogamia. Relações sexuais e/ou afetivas.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 7

POR UM DIAGNÓSTICO DO PRESENTE: AS POSSIBILIDADES DOS ESTUDOS 
DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS PARA PENSAR A ATUALIDADE

 
Tainá Camila dos Santos – UFU

taina.santos.tcs@ufu.br
Jheny Iordany Felipe de Lima – UFCAT

jhenyiordany@gmail.com

Resumo: Michel Foucault, ao longo dos seus estudos, traçou uma história dos diferentes modos 
de subjetivação dos sujeitos ao longo do tempo, a partir da análise de determinadas práticas 
discursivas em cada época. Para tanto, o autor deslocou-se da História Tradicional, levantando 
o problema de se pensar a linearidade histórica, bem como o equívoco sobre a homogeneidade 
do que é dito e das práticas possíveis. Assim, visa-se o diagnóstico do presente, uma vez que 
busca-se pensar as singularidades e as rupturas em cada recorte histórico, compreendendo, 
também, os modos de pensamento presentes em nossa atualidade, a fim de questionar quais 
experiências fazemos de nós mesmos a partir da nossa relação com os efeitos de verdade. A 
proposta deste simpósio temático é abordar pesquisas concluídas ou em andamento que têm 
como norte consubstancial concepções foucaultianas, inscritas em todo o trajeto da obra do 
autor, que visam diagnosticar o presente, propondo a análise de diversos objetos da atualidade e 
sua relação com a produção da subjetividade, observando os jogos de verdade. Trata-se de uma 
perspectiva de análise que considera a multiplicidade da história, das possibilidades frente aos 
acontecimentos e do funcionamento dos dispositivos no que tange à dispersão e regularidade do 
que é dito e é possível de ser dito. Ademais, também são abordadas temáticas sobre o sujeito, 
o cuidado de si e os regimes de governamentalidade. Desta forma, a atualidade, como aspecto 
do tempo presente, envolve uma série de problematizações pertinentes aos estudos discursivos, 
abrangendo múltiplos objetos de pesquisa.

Palavras-chave: Estudos Discursivos Foucaultianos. Diagnóstico do presente. Subjetividade. 
Efeitos de verdade. História 
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DA “SANGRIA” AO FAZER-SANGRAR: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS E DO 
CORPO-MULHER NA ARTE-POESIA DE LUIZA ROMÃO

Amanda Soares Mantovani – UFCAT 
amandamantovani25@gmail.com

Antônio Fernandes Júnior – UFCAT

Resumo: O presente estudo tem como objetivo central analisar o sujeito discursivo que emerge 
da materialidade Sangria (2017), da poeta e slammer brasileira Luiza Romão. Nesta discussão, 
almejamos ampliar o suporte dos poemas-slams, pensando também na produção fílmica de nome 
homônimo ao livro-calendário e nas próprias competições da slammer veiculadas pelo Youtube, 
já que em trabalhos anteriores atemo-nos ao livro publicado pela editora Selo do Burro. Tal 
procedimento se justifica por entendermos que as sequências enunciativas a serem recortadas e 
analisadas, que versam sobre o corpo-mulher, estão profundamente marcadas por seu suporte, 
circulação e condições de possibilidade. Assim, recorremos aos pensamentos arqueogenealógicos 
de Michel Foucault e suas ferramentas de análise, como as noções de discurso, sujeito e dispositivo, 
para problematizarmos e analisarmos a constituição do corpo-mulher de revolta em/com Romão, 
levando em consideração os discursos de resistência inscritos nesse corpo-mulher. Em relação à 
metodologia aqui adotada, vislumbramos construir e percorrer por algumas linhas possíveis de 
serem lidas, em sentido tecelão-cartográfico, mapeando regularidades nas formações discursivas 
que atravessam e constituem as mulheres enquanto sujeito discursivo. No processo que também 
é intervenção, já que iniciaremos pelas práticas de resistência, apontando para as invenções de 
subjetividade, vemos no corpo-mulher discursivizado, constituído por multiplicidades, a denúncia 
[e o confronto] de práticas e discursos violentos, que ainda encontram no presente solo para 
sua proliferação e atualização. Dispositivo colonial que adoece o cuidado de si e a valorização 
das múltiplas posições de sujeito que as mulheres podem ocupar. Pensar com Romão e a partir 
de sua máquina-escrita implica encontrar no artivismo, armas para a luta – fazer sangrar o 
instituído, bem como o convite para a conversão do olhar sobre velhas práticas que se tornaram 
mais sorrateiras, mas não menos agressivas e cortantes, e que ainda etiquetam os corpos das 
mulheres como aceitáveis e desprezíveis, subservientes e desviantes.

Palavras-chave: Discurso. Corpo. Resistência. Michel Foucault. Luiza Romão.
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AS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE E OS REGIMES DE VERDADE DOS 
DISCURSOS

Jheny Iordany Felipe de Lima – UFCAT
jhenyiordany@hotmail.com

Resumo: Este estudo se propõe a pensar as condições de possibilidade e os regimes de verdade 
dos discursos que autorizam e legitimam as ações de remoção de ocupações urbanas durante a 
pandemia de COVID-19, que teve início em fevereiro de 2020 no Brasil e como essas operações 
efetuadas por agentes da segurança pública, com o aval do Estado, configuram uma tecnologia 
política de extermínio da população em situação de vulnerabilidade. No escopo dos estudos 
discursivos foucaultianos como ferramenta metodológica de pesquisa, esta investigação atenta para 
as regularidades enunciativas e as condições de possibilidade para que certos discursos emerjam 
e sejam legitimados enquanto verdades absolutas em dada racionalidade histórica, autorizando 
determinadas práticas discursivas que promovem, como efeitos de discurso, a individualização, 
exclusão e até mesmo a morte de sujeitos em situação de vulnerabilidade social por ausência de 
moradia e outros direitos assegurados por lei. Os enunciados analisados colocam em evidência 
os abismos sociais em benefício de uma ordem econômica hegemônica e não participativa dos 
espaços citadinos, sobretudo no período de pandemia, quando uma parcela da população sofreu 
os impactos da redução da jornada de trabalho, demissões e redução de salário. Dito isso, à luz 
dos estudos de Michel Foucault e Achille Mbembe sobre biopolítica e necropolítica observa-se 
como a morte estrutura a vida em um regime de governamentalidade que não mais se ocupa em 
fazer viver e deixar morrer, mas que busca formas efetivas e validadas de assassínio direto do 
corpo social.

Palavras-chave: Discurso. Verdade. Bio-necropolítica. Ocupações. Pandemia.
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OCUPA-TE DE TI MESMO E ELABORA-TE A TI MESMO: FORMAS DE SI NAS 
SOCIEDADES GREGA E ATUAL

Léa Evangelista Persicano – UFU
leapersicano@yahoo.com.br

Resumo: Nesta comunicação, nosso objetivo principal é discutir a relação entre ética e liberdade 
para os gregos antigos em uma analogia à vinculação consumo, exposição e liberdade para 
os sujeitos na atualidade. Na Grécia, o cidadão (homem livre) precisava estar em pleno vigor 
físico, para se ocupar de questões intelectuais, morais, do governo de si e dos outros, sendo o 
princípio da “mente e corpo sãos” relacionado à ética e à política. No caso da nossa sociedade, 
na maioria das vezes, a subjetividade (forma de existência moderna) é cultivada com base na 
individualidade, em uma cultura contemporânea consumista e narcisista. Vivemos em uma 
época de várias ditaduras, não só governamentais, mas que envolvem práticas de si com uma 
exigência de felicidade constante e também um corpo esbelto, artificialmente elaborado. Torna-
se fundamental pensar a respeito, pois, pautados em discursos que sustentam essas atitudes, 
ramos da economia se favorecem, como o mercado farmacêutico, da moda, dos eletrônicos, à 
custa de dores psíquicas e ansiedades exacerbadas dos sujeitos. Observando o nosso cotidiano, 
percebemos que as redes sociais têm sido os espaços primordiais para “a exposição das figuras”, 
principalmente em um contexto histórico ainda pandêmico, no qual os corpos foram apartados 
fisicamente de maneira drástica por um vírus invisível, e fomos impelidos a nos apegar com 
mais força à visibilidade para que nossa solidão se tornasse suportável. Desenvolvemos nossa 
reflexão e analisamos alguns enunciados imagéticos, embasados em Michel Foucault (2006a, 
2006b), Kleber Prado Filho (2018, 2019), Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2015), Giorgio 
Agamben (2009) e Antônio Fernandes Júnior (2015), mostrando proximidades e distanciamentos 
entre as práticas de si grega e atual, bem como a sujeição dos corpos a tantas exigências impostas. 
Desse modo, é possível resistir um pouco aos automatismos diários e às capturas sutis que o 
mundo virtual e o consumismo oferecem.

Palavras-chave: Formas de si. Grécia Antiga. Sociedade contemporânea. Subjetivação.
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O DISCURSO DE REFORMA DO ENSINO MÉDIO: NOVOS DISPOSITIVOS DE 
ESCOLARIZAÇÃO, VELHAS TÁTICAS DE CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS

Marcelo Correa Pires – UFMS
marcelo.pires@ufms.br

Resumo: Com a proposta de analisar os discursos na modalidade de arquivos sobre o Ensino 
Médio, um trabalho da Arqueologia em Foucault, este artigo visa discutir sobre os elementos e o 
contexto em que, no âmbito das Políticas Educacionais, foi elaborado e implantado o Programa 
das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso 
do Sul em 2017, denominado – Escola da Autoria, numa tentativa de responder à implementação 
da proposta pedagógica de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral das redes de ensino 
do Brasil. Trata-se de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGedu/UFMS/CAPES), curso de 
Doutorado. Embora, a política de educação integral esteja prevista no Plano Nacional de Educação 
(PNE-2014-2024), novos discursos surgem por meio da Medida Provisória (MP) de n. 746, de 
22 de setembro 2016 e da Portaria n. 1.145, de 10 de outubro de 2016, que institui o Programa 
de Fomento à implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, com novas táticas 
discursivas de flexibilização dos currículos e ampliação progressiva da jornada escolar como 
garantidoras de uma educação de qualidade, frente a demanda de baixos rendimentos e evasão 
escolar. Assim, já em 16 de fevereiro de 2017 foi aprovada a Lei n. 13.415 que regulamenta 
a Reforma do Ensino Médio, diante de velhas práticas culturais no país em sua organização 
política-pedagógica, com redes de relações que produzem poderes e saberes em um conjunto 
de cálculos, enunciados e instituições que refletem inevitavelmente na regulação da população 
e na constituição dos sujeitos na atualidade.

Palavras-chave: Estudos Discursos Foucaultianos. Reforma do Ensino Médio. Escola da 
autoria.
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URBANISMO MILITAR?: UM OLHAR SOBRE A EMERGÊNCIA DE PROCESSOS 
E TERRITÓRIOS SECURITÁRIOS EM CATALÃO – GO

Raul Castro Brandão – UFCAT
castro.b.raul@gmail.com

Resumo: Muros, vigilância, tecnopolítica de controle e gestão da pobreza, bem como o 
recrudescimento da arquitetura do medo, tem se manifestado enquanto fenômenos espaciais do 
novo urbanismo militar. Potencializado pelo discurso de insegurança, o medo generalizado da 
violência desemboca em profundas transformações nas práticas espaciais nas cidades, modificando 
a arquitetura, a paisagem, assim como o uso dos espaços públicos e o convívio comunitário. É 
a partir da transposição de tecnologias de segurança utilizadas em conflitos militares, somada a 
toda uma gama de normativas, legislações e estatutos de gestão e controle da vida urbana, que se 
conforma o novo urbanismo militar. Graças a esses processos, territorializa-se a tecnopolítica de 
controle da vida urbana. Na presente pesquisa é proposta a análise do novo urbanismo a partir do 
avanço de territórios securitários na cidade de Catalão (GO). A pesquisa foi realizada por meio 
de revisão bibliográfica pertinente à temática, levantamento e análise de documentos, além do 
registro e análise das imagens na cidade de Catalão.

Palavras-chave: Urbanismo militar. Arquitetura do medo. Vigilância e controle. Segregação 
no espaço urbano.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I ENCONTRO DE EGRESSOS E PÓS-GRADUANDOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT
17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021

REALIZAÇÃO: Discentes PPGEL                                                                                                         PARCEIROS
Site Oficial do Evento: www.even3.com.br/encontroegressoseposgraduandos                            
E-mail: encontroegressoseposgraduandos@gmail.com
Instagram: @encontroppgelufcat

50

NEOLIBERALISMO E SUBJETIVIDADE: UM ESTUDO DA ÉTICA DO 
EMPREENDEDORISMO DE SI

Tainá Camila dos Santos – UFU
taina.santos.tcs@ufu.br

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar, em perspectiva foucaultiana, a emergência 
do neoliberalismo no Brasil e seu efeito nos processos de objetivação e subjetivação do sujeito, 
chegando à ética do empreendedorismo de si. Com base em Foucault (2019), serão apresentados 
um recorte de enunciados institucionais que têm como objeto as práticas e o pensamento neoliberal, 
por exemplo, políticas de privatização de setores da Educação e da Saúde, discursos políticos em 
defesa à Reforma da Previdência, e demais enunciados com temas associados à subjetividade 
neoliberal, tais como a meritocracia e a responsabilização individual do sujeito defronte às 
experiências sociais e financeiras. O intuito é visualizar, por meio das séries enunciativas e 
fundamentação em Foucault (2004), a ética do empreendedorismo de si como prática cotiana do 
sujeito na sociedade brasileira do presente. Além da obra foucaultiana, tem-se como embasamento 
Dardot e Laval (2016) e Brown (2019), para o estudo do neoliberalismo na atualidade. Por fim, 
entende-se que o discurso neoliberal, diante da emergência do objeto no Brasil, tem efeito na 
constituição da subjetividade, o que é observado nas práticas do cuidado de si, chegando ao 
sujeito empreendedor de si.

Palavras-chave: Estudos Discursivos foucaultianos. Cuidado de si. Subjetividade. Neoliberalismo. 
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DO DISCURSO À LITERATURA ROSIANA: O SUJEITO-MULHER EM 
FRAGMENTOS DE PRIMEIRAS ESTÓRIAS

Tainara Rodrigues Mendes – UFCAT
tainararmendes@gmail.com

Guilherme Figueira Borges – UEG/UFCAT

Resumo: O discurso da loucura produziu e configurou múltiplos efeitos de sentidos e saberes, 
além de incidir na produção de diferentes sujeitos e consequentemente, identidades específicas 
de gênero e de sexualidades na história descontínua. A loucura alcançou o corpo ao organizar, 
quadricular e caracterizar posições-sujeito, comportamentos, condutas, vestimentas, identidades, 
etc., para as mulheres, diferentemente para os homens. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 
consiste em problematizar, discursivamente e sob os postulados de Michel Foucault, de que 
maneira o discurso em questão constitui o sujeito-mulher em fragmentos dos contos Sorôco, sua 
mãe, sua filha e Darandina, da obra rosiana, Primeiras Estórias (1962, 2005). Acreditamos que a 
loucura se faz presente na interseção de algumas narrativas e delineia arquétipos singulares para 
o sujeito discursivo supramencionado. Assim, inscrevemo-nos no campo da Análise do Discurso 
e enveredamo-nos nos estudos de Foucault (1988, 1989, 1995, 2014b, 2019, 2020) em diálogo 
com autores como HALL (2006, 2014), LOURO (2014) e BUTLER (2020), dentre outros, a 
fim de observar como a literatura pode produzir e ser espaço(s) que possibilita(m) pensar na 
constituição da mulher pelo discurso da loucura e das relações de poder-saber constitutivas e por 
vezes desiguais entre os gêneros nos contos e os reflexos desses vértices na contemporaneidade.

Palavras-chave: Discurso. Loucura. Identidades de gênero. Sujeito-mulher. Guimarães Rosa.
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O DISCURSO POLÍTICO-EDUCACIONAL DA ESCOLARIZAÇÃO OBRIGATÓRIA 
NA PERSPECTIVA FOUCAULTIANA

Wilian Cândido Corrêa – UFCAT
wiliancandido01@gmail.com

Resumo: O objetivo central deste estudo é o de marcar o passo investigativo sobre o discurso 
da educação brasileira em textos constitucionais, especialmente os que direcionam as demandas 
da escolarização obrigatória. Busca indagar como as estratégias de escolarização são modeladas 
em função de assegurar o direito à educação para todos e revelar as implicações e consequências 
acerca do artifício da escolaridade obrigatória no Brasil. Isso significa que o estudo não se limita a 
resultados numéricos ou a um padrão de posicionamentos aleatórios, mas se trata de uma análise 
que se articula com o referencial de orientação foucaultiana. Refere-se a um enquadramento 
analítico demarcado pelo interesse de questionar a mecânica dos discursos institucionalizados 
na hierarquia formal do direito educacional. A reflexão é direcionada ao funcionamento dos 
discursos localizados no ordenamento jurídico do conjunto normativo do texto constitucional, 
que assegura que a educação é direito de todos. Como resultados, constata-se que o processo de 
racionalização e a ideia utilitarista insuflam a categoria de pensamento suprimido a respeito das 
táticas de poder, sujeição, aceitação de normas e regras sem a capacidade de reflexão crítica, 
assim como a docilização dos corpos no âmbito das convenções instituídas e legitimadas nos 
textos constitucionais das políticas públicas em educação.

Palavras-chave: Discurso político-educacional. Direito à escolarização obrigatória. Governo 
das condutas. Corpos dóceis.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 8

PESQUISAS EM LINGUÍSTICA HISTÓRICA, LEXICOLOGIA E 
SOCIOLINGUÍSTICA FUNDAMENTADAS EM CORPORA LINGUÍSTICOS

Maiune de Oliveira Silva – UFCAT
maiune20@gmail.com

Maria Gabriela Gomes Pires – USP
piresmgg@gmail.com

Pauler Castorino – USP
paulercastorino@usp.br

Resumo: Este Simpósio Temático, sabendo sobre a heterogeneidade das pesquisas linguísticas, 
objetiva congregar trabalhos sobre descrição, variação e/ou mudança linguísticas à luz da 
Lexicologia (BIDERMAN, 2001; VILELA, 1994), da Linguística Histórica (FARACO, 2005; 
MATOS E SILVA, 2008) e da Sociolinguística (LABOV, 2008; TARALO,1986). Importa-nos, 
sobretudo, trabalhos que foquem na língua sob a perspectiva sócio-histórico-cultural a partir de 
corpora, onde são evidenciados fenômenos linguísticos que foquem no Português Brasileiro. O 
número de pesquisas que utilizam corpora orais ou manuscritos/datiloscritos/digitoscritos para 
ratificar fatos histórico-culturais ou fenômenos linguísticos vem aumentando consideravelmente 
nos últimos anos, tanto para comprovar algum dado quanto para verificar a recorrência das 
informações já estudadas por outros pesquisadores na mesma ou em outra(s) comunidade(s) de 
fala. De maneira similar, é crescente a quantidade de pesquisas que se debruçam sobre materiais 
mais atuais, como revistas, sites e, mais atualmente, podcasts que estão disponíveis em páginas da 
internet criadas especificamente para tal fim. Depois de devidamente preparados, esses tornam-se 
fontes de onde se podem arrolar lexias que podem dar a conhecer/interpretar um fato atual sobre 
uma determinada comunidade/grupo/sociedade. Nesse sentido, é nosso intuito receber propostas 
de pesquisadores que se preocupam com a descrição linguística em perspectivas sincrônica ou 
diacrônica em qualquer área supramencionada. 

Palavras-chave: Estudos linguísticos. Lexicologia. Linguística Histórica. Sociolinguística.
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LIVROS DIDÁTICOS DE PFOL: A CULTURA BRASILEIRA ATRAVÉS DO LÉXICO

Lizandra Belarmino de Moura – USP
lizandrabm@usp.br

Mariangela de Araújo – USP

Resumo: O ensino de língua, segundo Almeida Filho (2002), não pode ser dissociado do ensino 
de cultura, uma vez que a língua é um material cultural por excelência que representa, em suas 
nuances, a identidade e história de um povo. Sendo assim, no contexto do ensino de Português para 
Falantes de Outras Línguas (PFOL), verificamos como se dá a representação cultural em livros 
didáticos por meio da análise dos campos léxico-semânticos (BIDERMAN, 2001; COSERIU, 
1977 e VILLELA, 1979). A hipótese que permeia esse trabalho é a de que, provavelmente, os 
textos tratam pouco da cultura como associada à língua e/ou reforça estereótipos. Como objetos de 
pesquisa, temos os seguintes livros didáticos: “Pode entrar: Português do Brasil para refugiadas e 
refugiados” (OLIVEIRA et al., 2015) e “Novo Avenida Brasil - livro: curso básico de português 
para estrangeiros” (LIMA et al., 2008). Para tanto, a metodologia utilizada tem como parte alguns 
dos procedimentos da Linguística de Corpus (doravante LC), como lista de palavras-chave, 
colocações etc. geradas pelo programa AntConc, para uma análise quantitativa. Em seguida, 
uma análise qualitativa dos dados gerados foi requerida para verificar quais as representações 
os livros apresentam ao cotejar os resultados com o conteúdo de obras que estudam a cultura 
brasileira, como aquelas de autores, como Holanda (2014), Freyre (2011) e Damatta (1986). 
Por fim, foi possível constatar, parcialmente, que o livro para alunos em situação de refúgio 
trata de temas culturais de forma crítica e associada ao ensino do Português falado no Brasil. 
Já o material didático para um público geral trabalha com temas culturais como um bônus de 
conhecimento, dando foco para assuntos acerca de festas e turismo, por exemplo, o que reforça 
diversos estereótipos acerca do Brasil.

Palavras-chave: Língua. Cultura. Campos Léxico-Semânticos. Livros Didáticos.  PFOL.
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O USO DE NEOLOGISMOS EM ESTABELECIMENTOS DE VENDA DE 
VESTUÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO – GO

Pauler Castorino – USP
paulercastorino@usp.br

Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: Nesta comunicação, pretendemos apresentar resultados de uma investigação lexical sobre 
o uso de neologismos em lojas de vestuários da cidade de Catalão-Goiás a partir de corpora orais 
e escritos, os quais são constituídos de entrevistas com proprietários e questionários aplicados 
a vendedores de estabelecimentos locais. É preciso explicitar que limitaremos nossas análises 
ao uso de neologismos terminológicos do campo da moda, uma vez que esse é o tema central 
das entrevistas e questionários. Para esta proposta, pautar-nos-emos em discussões voltadas ao 
campo epistemológico da língua(gem), neologia e moda, em consonância com autores como 
Alves (2007), Crystal (2005), Oliveira (2007), Rosa (2015) e outros. Em relação à metodologia, 
adotamos o seguinte percurso: i) realizamos as entrevistas e aplicamos os questionários nos 
comércios parceiros da pesquisa, após aprovação do Comitê de Ética (CEP); ii) transcrevemos 
o corpus oral baseados nas orientações de Paula (2007) e Oliveira-Silva (2017); iii) tabulamos 
os dados dos questionários respeitando a escrita dos participantes; iv) extraímos as unidades 
neológicas via AntConc, de Anthony (2021), sendo este um mecanismo de extração e análise 
lexical; v) verificamos o status dos itens obtidos em dicionários gerais e em um especializado, 
isto é, caso o termo contenha uma entrada nas obras referidas, ele, consequentemente, perde 
seu caráter de inédito na língua, não caracterizando-se como um neologismo (ALVES, 2011); 
e, para finalizar, vi) discutimos os resultados obtidos em termos quantitativos e qualitativos. 
Podemos apontar como resultados da pesquisa o inventário de quarenta e um (41) neologismos 
terminológicos nos corpora, especialmente vinte e cinco (25) estrangeirismos e dezesseis (16) 
empréstimos. Portanto, o emprego de unidades terminológicas adotadas de outros sistemas 
linguísticos, sobretudo do inglês, indica que no âmbito da moda é comum este uso, dado que os 
vestuários e estilos aqui vendidos são inspirados em grandes polos da área, especialmente do 
continente norte-americano.

Palavras-chave: Léxico. Neologismos Terminológicos. Moda. Estabelecimentos Comerciais.
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VARIAÇÕES CONSONÂNTICAS EM UM LIVRO DE COMPROMISSO GOIANO 
DO SÉCULO XVIII

Maiune de Oliveira Silva – UFCAT
maiune20@gmail.com

Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: O presente trabalho opera nos campos da Sociolinguística Histórica e da Filologia e 
teve como objetivo realizar a análise grafemática de variantes consonantais presentes na edição 
semidiplomática do Livro de Compromisso do Arraỹal do Bomfim Comarca de Goỹaz (1751), 
que integra a dissertação de Duarte-Silva (2013). A escolha por esse corpus se deu em razão das 
inúmeras variações nele encontradas, tanto a nível vocálico quanto consonantal. É sabido que 
elas podem ocorrer em função da pressa do escriba ao manuscrever, ocasionando repetições, 
acréscimos, omissões, trocas de sílabas e/ou de grafemas, dentre outras, bem como da habilidade 
do scriptor com a pena de metal e tinteiro. A metodologia consistiu na leitura do corpus, com 
o fito de arrolar os vocábulos contendo variações consonantais, no cotejo dessas variantes com 
dicionários coetâneos aos documentos e sua posterior classificação consoante os ensinamentos 
de Coutinho (1970), que categoriza os metaplasmos que ocorrem na língua de acordo com a 
posição em que o grafema varia dentro do vocábulo, a saber: por subtração, por aumento, por 
transposição e por permuta. A nossa hipótese para a realização dessas variantes encontra suporte 
em Coutinho (1970), que diz que elas são provenientes da ausência de acordo ortográfico, haja 
vista que ele foi homologado apenas em 1911, com a obra “Ortografia Nacional”, de Gonçalves 
Viana; além disso, conjecturamos que o escriba também se apoiava na oralidade para realizá-los. 
Salientamos que nosso respaldo teórico se constitui fundamentalmente nos estudos de Coutinho 
(1970), Romaine (2009 [1982]), Gimeno Menéndez (1983), entre outros. Os resultados mostraram 
que, embora as variações consonantais tenham ocorrido em menor proporção que as vocálicas, 
elas contribuíram para fortalecer as hipóteses aqui apresentadas.

Palavras-chave: Manuscrito Goiano. Variação de Consoantes. (Orto)grafia Setecentista.
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O LÉXICO DA MODA NA OBRA CHEGOU O GOVERNADOR, DE BERNARDO ÉLIS

Ana Vitória Gomes Moreira – UFCAT
anavitoria123r@gmail.com

Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: Nesta investigação, propomo-nos a enveredar por uma análise lexical da obra literária 
intitulada Chegou o governador, do escritor goiano Bernardo Élis. Ensejamos abarcar o léxico 
referente à indumentária utilizada pelas personagens na obra e demonstrar como a moda da época 
influi na caracterização das personagens nesta trama, pois sabemos que a moda, assim como o 
léxico, é capaz de refletir a cultura de um povo. Para que se cumpra a proposta deste trabalho, 
fundamentamo-nos em autores que versam sobre o léxico, como Biderman (2001) e Vilela (1994), 
e a Estilística Lexical, como Martins (2008), Guiraud (1978), Lapa (1973) e Henriques (2018). 
Atinente às discussões sobre moda, utilizamos autores como Ximenes (2011), Silva, Monteleone 
e Debom (2019), Orsi e Almeida (2019), Orsi (2021), dentre outros. A fim de consolidar a nossa 
proposta, cotejaremos as lexias referentes à indumentária em obras lexicográficas gerais e 
especializadas, a saber, Houaiss e Villar (2009) e Sabino (2007), respectivamente. Desta forma, 
visamos demonstrar como o léxico da moda no romance conecta-se ao contexto sociocultural 
da época e é capaz de conferir características às suas personagens.

Palavras-chave: Estilística Lexical. Literatura regional. Moda.
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OS (DES)USOS DOS PRONOMES EM CONSTRUÇÕES COM OS VERBOS 
REFLEXIVOS/PRONOMINAIS EM CATALÃO – GO

Sirlene Antonia Rodrigues Costa – UFMG
sirleneletras@bol.com.br

Resumo: Tem se percebido, nos últimos anos, um movimento crescente de pesquisas linguísticas 
que buscam compreender como são estruturadas, no português brasileiro contemporâneo, 
as sentenças cujo verbo principal são, via de regra, acompanhados por pronomes, os verbos 
pronominalizados. Contudo, nota-se é que este fenômeno, principalmente na fala, tem sido 
marcado por variações, nos diferentes falares, Brasil afora, (cf. PEREIRA, 2012). E mais, 
estas variações, em algumas regiões, têm implicado em processos já avançados de mudança 
linguística (VEADO, 1982; D’ALBUQUERQUE, 1988; BANDEIRA, 2007; BARROS, 2011 
e 2016). Neste evento, serão apresentados os resultados parciais da pesquisa: Variação dos usos 
dos pronomes em construções com verbos REFLEXIVOS/PRONOMINAIS em Catalão – GO, 
que tem como objetivo descrever os usos e não usos dos pronomes, em construções com os 
verbos REFLEXIVOS/PRONOMINAIS, em Catalão - GO. A pesquisa está sendo desenvolvida 
nas perspectivas da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008; TARALLO, 2003) e, ainda, 
das teorias da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006). 
A hipótese principal é que, nesta comunidade, o processo de apagamento pronominal já se 
encontra em fase bastante avançada, configurando em uma mudança linguística, por meio de 
processos de gramaticalização. O corpus da pesquisa está sendo constituído pelos registros de 
entrevistas orais e escritas, realizadas com informantes catalanos. Por entender que a língua é 
um fenômeno sócio-histórico-cultural, as análises estão sendo estruturadas a partir de variáveis 
linguísticas e sociais: a) as linguísticas: a pessoa do verbo e os tipos de pronomes: reflexivo, 
recíproco, enfático, ergativo, inerente, apassivador e indeterminador (NUNES, 1985); b) as 
sociais: sexo, idade e escolaridade. Os resultados parciais demonstram que entre os catalanos, a 
regra geral aponta para o não uso dos pronomes, nestes contextos verbais, principalmente entre 
os homens e os menos escolarizados. Os apagamentos mais recorrentes têm sido entre aqueles 
do tipo reflexivo, recíproco e inerente.

Palavras-chave: Variação. Mudança. Pronomes. Reflexivos/Pronominais. Catalão.
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O LÉXICO DE RIO DAS RÃS: UM ESTUDO LINGUÍSTICO NO TERRITÓRIO 
QUILOMBOLA

Juscimaura Cangirana BALBINO - UESB
jlcangirana@gmail.com

Elisângela GONÇALVES - UESB
elisangela.silva@uesb.edu.br

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o estudo do léxico registrado na fala dos moradores 
da comunidade quilombola Rio das Rãs, localizada à margem direita do Rio São Francisco, a 
74 km do município de Bom Jesus da Lapa - Bahia. Essa comunidade era isolada até o século 
XX, e devido a esse isolamento geográfico, alguns moradores preservaram alguns vocábulos não 
corriqueiros na fala. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é investigar se essas palavras estão 
registradas em dicionários ou se são formas inovadoras da comunidade. Dessa forma, o estudo 
fundamentou-se nos pressupostos teóricos da Lexicologia, Lexicografia e Linguística Histórica 
(BIDERMAN, 2001; MATOS e SILVA, 1997-2008), e a metodologia utilizada, partiu dos 
seguintes passos: (i) mapeamento dos vocábulos empregados pelos informantes da comunidade; 
(ii) consulta a corpora dos séculos XIII ao XVIII e contemporâneos, para verificar o registro de 
cada uma dessas palavras e suas significações. Em seguida, será elaborado um dicionário, com 
base na Lexicografia (Biderman 2001), com os vocábulos registrados na fala dos informantes. 
Para organizar e analisar os dados, os vocábulos serão apresentados em fichas lexicográficas, 
as quais conterão a definição, categoria, etimologia (e mudanças sofridas ao longo do tempo), 
abonações, informações quanto à sua (não) dicionarização. Sendo assim, os resultados indicam, 
que das palavras analisadas neste trabalho, o vocábulo penacho registrado na fala de um senhor de 
86 anos, encontra-se dicionarizado por Folqman (1755), a partir do século XVIII, no Diccionário 
Portuguez, e Latino, com o seguinte significado: “(m.) pena no capacete.” Partindo para o 
Dicionário online Português (DICIO, 2009-2011), essa palavra significa um conjunto de penas 
em ramo com que se ornam chapéus. Na fala desse informante: [...] fulor no cacho quando era 
novo, os penacho. Observa-se que os significados registrados no dicionário de Folqman e no 
Dicio (Dicionário Online de Português) se contrapõem da definição dada por esse informante.

Palavras chave: Dicionário. Léxico. Lexicografia. Lexicologia. Rio das Rãs.
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LIVRO DE ASSENTOS DE CASAMENTOS DA FREGUESIA DE SANTO ANTÔNIO 
DO URUBU DE BAIXO (1719-1753): EDIÇÃO DIPLOMÁTICA E ESTUDO DAS 

ABREVIATURAS

Lécio Barbosa de Assis – UESB
falecomlecio@gmail.com

Jorge Augusto Alves da Silva – UESB
Vera Pacheco – UESB

Resumo: Os arquivos paroquiais do sertão do São Francisco revelam o contexto sócio-histórico 
em que os documentos foram produzidos, reconstruindo o comportamento de comunidades 
históricas e suas condições sociais em tempos pretéritos. O presente estudo objetiva discutir o 
uso de abreviaturas no Livro n.º 1 dos assentos de casamentos da Freguesia de Santo Antônio 
do Urubu de baixo do Rio São Francisco (1719-1753), com o propósito de responder a seguinte 
questão: por que os scriptores utilizavam palavras abreviadas nos assentos de casamentos, se o 
uso de abreviaturas eram contrárias às normas das Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia (1719)? A hipótese inicial para essa pergunta é que tais recursos refletiam, além do princípio 
da economia, as tendências utilizadas na época que seguiam a tradição documental. Por meio 
das reproduções fac-similares, foi realizada a leitura, transcrição e edição diplomática da fonte 
documental que integra o acervo da Cúria Diocesana de Bom Jesus da Lapa-BA. Sabemos que 
há, no estudo de fontes manuscritas, algumas dificuldades iniciais para a compreensão da leitura 
relacionada aos aspectos paleográficos e fenômenos linguísticos, por esse motivo, optamos pela 
transcrição diplomática para realizar a interpretação de acordo com as características originais, 
com o intuito de investigar os dados dos variados aspectos que compõem as abreviaturas, fator 
importante para a leitura paleográfica. Para realizar o presente estudo, recorremos aos pressupostos 
da Filologia e da Paleografia, a partir das obras de Spina (1977), Acioli (1994), Núñez Contreras 
(1994), Cambraia (2005), Belloto (2002), Berwanger e Leal (2008) e Flexor (2008), para a 
transcrição e edição, bem como, para examinar o uso das abreviaturas utilizadas pelos oito 
scriptores ao longo do manuscrito. Os scriptores eram os vigários da paróquia, responsáveis pelo 
lançamento dos registros nos livros paroquiais, conforme a determinação do costume.

Palavras-chave: Filologia. Paleografia. Edição Diplomática. Abreviaturas. Assentos de 
Casamentos.
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O QUE OS ESTUDOS LEXICAIS PODEM DIZER SOBRE A SAÚDE HUMANA?

Luana Duarte Silva – UFCAT
luana_duarte@ufcat.edu.br

Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: Esta comunicação busca refletir, a partir de um estudo léxico-semântico de algumas 
edições do programa da Rádio Globo, Saúde de Corpo e Alma, sobre a saúde humana. As 
unidades lexicais expressas pelos participantes do referido programa nos permitem compreender 
como especialistas de diversas áreas da saúde e de distintas crenças e religiões manifestam seu 
conhecimento acerca da saúde e do que seria o ideal para vivermos bem, com qualidade de vida. 
Para Blikstein (1981), a língua consiste num bem social, sendo enunciada por falantes num 
contexto sócio-histórico. Por isso, é por meio da língua que buscamos compreender facetas da 
saúde física, mental, emocional e espiritual de uma comunidade e como estas estão intimamente 
ligadas. Biderman (1998), Blikstein (1981), Chauí (2000) e outros autores embasam nosso 
estudo léxico-cultural, permitindo-nos apreender o poder evocatório que a palavra tem ao ser 
enunciada, assim como refletir sobre as manifestações sociais e culturais que revelam-se pelas 
lexias enunciadas. Neste estudo, verificaremos as unidades lexicais com maior ocorrência de 
nove programas escolhidos e transcritos graficamente, a partir da inventariação realizada por 
meio da ferramenta WordList do programa WordSmith Tools versão 4.0 (SCOTT, 2004). Logo, as 
unidades lexicais que serão analisadas hão de possibilitar a observação de como os convidados 
do programa em estudo acreditam que o bem-estar pode ser obtido por meio do cuidado consigo 
na relação entre a saúde do corpo e da alma.

Palavras-chave: Língua. Léxico. Saúde.
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA BNCC E NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DO 9º ANO

Silvania Aparecida Alvarenga Nascimento - UFCAT 
aparesilvania5@gmail.com

Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves – UFCAT
sheilacpgoncalves@outlookl.com

Resumo: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como objetivo regulamentar os 
conhecimentos essenciais da Educação Básica do país, por meio de componentes curriculares. 
Entre as diversas temáticas selecionadas para o ensino de Língua Portuguesa que integram as 
habilidades e competências exigidas pela base, a variação linguística compreende um desses 
saberes indispensáveis para a aquisição linguística tendo o livro didático como o principal 
suporte pedagógico. Diante disso, pretendemos refletir sobre as propostas da BNCC e dos livros 
didáticos, no que se refere ao tratamento da variação linguística. O trabalho possui uma abordagem 
qualitativa e a pesquisa é bibliográfica. Nossa proposta se fundamenta nos estudos de Bagno 
(1999, 2002, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013); Bortoni-Ricardo (2004); Soares (1989) e Neves 
(2011). Os corpora selecionados são os livros “Tecendo Linguagens” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 
2018) e “Se liga na língua” (ORMUNDO; SINISCALCHI, 2018). Como resultado, verificamos 
que a BNCC aborda a temática da variação como um importante fenômeno linguístico que discute 
a língua em seu funcionamento sociocultural. Nesse sentido, os livros didáticos evoluíram em 
relação ao tratamento dado a variação, porém ainda existem lacunas no que tange a atender a 
multiplicidade de usos da língua.

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Variação Linguística. Livro Didático. Base Nacional 
Comum Curricular.
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DADOS SOBRE O SUJEITO PRONOMINAL NO PORTUGUÊS DOS TONGAS

Gracielle de Barros Jesus – UFBA
gracielledebarros@gmail.com

Resumo: Propomos, neste trabalho, o estudo da variação na realização do sujeito pronominal 
no português dos Tongas, em São Tomé, população descendente dos africanos continentais 
contratados para trabalhar nas grandes roças de café de São Tomé em meados do século XIX. 
Além de apresentar o status do fenômeno, iremos avaliar os fatores externos e internos à 
estrutura linguística que podem ser relevantes para essa variação, tendo, para isso, o suporte 
epistemológico da Sociolinguística Paramétrica, associação dos modelos teórico-metodológicos 
da Sociolinguística Quantitativa (LABOV, 1968, 1972) e da Teoria de Princípios e Parâmetros 
(CHOMSKY, 1981). O corpus utilizado na análise é constituído por seis entrevistas, que foram 
realizadas na roça de Monte Café, em São Tomé, no ano de 1992. Os informantes que forneceram 
os dados linguísticos para essa análise estão estratificados nas variáveis sociais sexo (3 homens e 
3 mulheres) e divididos em três faixas etárias: faixa 1 (20-40 anos), faixa 2 (41-60 anos) e faixa 
3 (60 anos ou mais), sendo um casal de informantes por faixa etária. O objetivo geral do trabalho 
é descrever e analisar, com base na Sociolinguística Variacionista e no modelo gerativista de 
Princípios e Parâmetros, a realização ou não realização dos sujeitos pronominais da variedade 
da língua portuguesa dos Tongas, falada na ilha de Monte Café, em São Tomé. Como objetivos 
específicos, temos: a) Averiguar se, assim como no português brasileiro, há um movimento 
de mudança em direção aos sujeitos preferencialmente realizados foneticamente; b) Verificar 
se há, no português dos Tongas, a redução do paradigma flexional verbal, bastante reduzido 
nas variedades afrobrasileiras do português (LUCCHESI, 2009); c) Traçar similaridades e/ou 
diferenças entre esses resultados e os estudos realizados no português brasileiro. Somos motivados 
pela hipótese de que as circunstâncias sócio-históricas que envolveram a formação da variedade 
de língua portuguesa falada em Monte Café deixaram vestígios recuperáveis através da análise 
da estrutura linguística, e que esses vestígios são comparáveis aos verificados no PB devido à 
similaridade do contexto de formação das duas variedades. Na nossa análise, obtivemos o total 
de 286 ocorrências de sujeito pronominal, sendo 63,2% sujeitos não realizados foneticamente e 
36,8% sujeitos realizados foneticamente. Esse resultado é importante indício de movimento em 
direção à realização fonética do sujeito, uma vez que esperávamos maior proximidade com a 
variedade europeia da língua portuguesa e, consequentemente, um percentual menos expressivo 
de sujeitos foneticamente realizados.

Palavras-chave: Sociolinguística Paramétrica. Sujeito Pronominal. Português Popular. Português 
dos Tongas.
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ASPECTOS SOCIOCULTURAIS DO SUDESTE GOIANO: CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICA A PARTIR DE INVENTÁRIOS MANUSCRITOS OITOCENTISTAS

Maria Gabriela Gomes Pires – USP
piresmgg@gmail.com

Resumo: É propósito deste trabalho apresentar alguns dos dados que estão sendo arrolados por 
meio de uma pesquisa de doutorado em andamento intitulada “Retratos linguísticos do sudeste 
goiano no século XIX: um estudo com inventários”. Mais precisamente, nesta apresentação, a 
intenção é descrever e ratificar algumas informações históricas sobre a estruturação social, cultural 
e, especialmente, econômica da região sudeste de Goiás em seus anos incipientes de edificação, 
por meio da interpretação das unidades lexicais que cristalizam as informações dessa sociedade 
por meio dos bens deixados em herança que muito dizem sobre a realidade à época. Parcialmente, 
os corpora têm apresentado muita recorrência de bens, como carro de boi, enxó, foice, escravos, 
terras, isto é, grande parte materiais utilizadas na lida de trabalho, que nos corroboram que a 
região de Goiás se expandiu com base na economia agropastoris, atividade que se consolidou 
após a decadência brusca da economia fundamentada, até século XVIII, apenas em atividades 
de mineração. Como dito, fizemos uso de inventários manuscritos exarados na região sudeste 
no decorrer dos oitocentos. Por se tratar de um material escrito à mão, numa época onde não 
havia se formalizado uma ortografia padrão e nos moldes jurídicos, recorremos, a princípio, a 
Filologia (SPINA, 1977; MEGALE; TOLEDO NETO, 2005) para transcrever o documento 
da maneira mais adequada. Feito isso, recorremos a Semântica Lexical (BIDERMAN, 2001; 
MORAIS SILVA, 1813; CALDAS AULETE, 1881; VILELA, 1979) para interpretar os bens 
deixados em herança, que expressam através dos itens de seu sistema nomeador os elementos 
históricos, sociais e culturais da comunidade de goiana nos idos oitocentistas.

Palavras-chave: Inventários. Filologia. Goiás.
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NOTAS SOBRE DENOMINAÇÕES TÊXTEIS NA LÍNGUA PORTUGUESA DO 
BRASIL COLÔNIA

Jozimar Luciovanio Bernardo – UFCAT
jozimar_bernardo@ufcat.edu.br

Resumo: Mediante estudo de denominações têxteis veiculadas em textos referentes ao Brasil no 
período colonial e atestadas no corpus do “Dicionário Histórico do Português do Brasil – séculos 
XVI, XVII e XVIII” (DHPB), propomos tratar de propriedades léxico-semânticas e processos 
formativos de palavras constatados na análise desse vocabulário. Tal proposta resulta da tese 
“Vocabulário têxtil na língua portuguesa do Brasil Colônia: tessituras histórico-linguísticas” 
(BERNARDO, 2020), realizada a partir de cotejo lexicográfico das unidades lexicais coletadas 
do corpus e da organização dessas unidades em campos lexicais – com base em Coseriu (1977), 
Geckeler (1976) e Vilela (1994), abarcando palavras que reportam a várias esferas do viver 
quotidiano público e privado no arco temporal abrangido. Ressaltamos o fato de os tecidos serem 
artigos propensos a (re)criações a partir de uma profusão de artifícios e técnicas – ligamentos 
(tafetá ou tela, sarja e cetim); mesclagem de fibras têxteis e de matérias não têxteis (ouro, prata, 
por exemplo); acabamentos; densidade (fino, grosso e entrefino); estrutura da trama (rala, 
estreita) etc. –, o que sugere diversos expedientes linguísticos para denominação de tais produtos. 
A investigação dessa parcela do léxico deu-nos uma amostra da língua portuguesa à época da 
Colônia, bem como das (sub)categorias que o ser humano, linguisticamente, elabora e reformula 
em sociedade ao longo dos séculos.

Palavras-chave: Vocabulário têxtil. Campo lexical. Lexicologia. História.
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O QUE DIZEM A BNCC E OS PCNS SOBRE O ENSINO DO LÉXICO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA?

Fernanda Mendes Pereira – UFCAT
fernandamendes.per@gmail.com

Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: O presente estudo insere-se no âmbito da Lexicologia, tendo em vista que gira em 
torno da problematização de questões teóricas a respeito do ensino do léxico nas aulas de Língua 
Portuguesa. Com o objetivo de divulgar reflexões propostas na dissertação sobre o ensino do 
léxico a partir de oficinas pedagógicas lúdicas, será exposta uma revisão de literatura acerca 
do que apontam os documentos oficiais nacionais Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino do léxico no nível básico de educação 
e sobre a relevância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem. Notou-se que os PCNs 
do Ensino Fundamental apresentam apenas duas páginas com instruções de como o trabalho 
com o léxico deve ser feito nas aulas. Com a publicação da BNCC, houve uma mudança nos 
currículos escolares, com um potencial impacto na formação dos educadores, já que passa a ser 
determinada a sua substancial utilização na prática docente. Além disso, promove mudanças 
na produção dos materiais didáticos, nas avaliações e exames nacionais que são elaborados 
alicerçados no documento. A partir da pesquisa de Liska (2017) sobre a BNCC, percebe-se que 
ainda se prioriza o desenvolvimento do aspecto passivo da competência lexical dos discentes, 
enquanto o estímulo para o uso da criatividade pelo aluno apresenta-se limitado. Nesse ponto, o 
lúdico é uma maneira de colocar o aluno em contato com as novas lexias de modo significativo. 
Assim, a aprendizagem de novas palavras poderá ocorrer de maneira mais efetiva, explorando os 
seus mais diversos aspectos. Como aporte teórico, o estudo se apoiou nas contribuições de Dias 
(2004), sobre o ensino do léxico e a formação de professores, Liska (2017) sobre apontamentos 
acerca da BNCC, Antunes (2012), nas questões relativas ao ensino do léxico em sala de aula, 
dentre outros autores que se debruçam sobre o assunto.

Palavras-chave: Léxico. Ensino. PCNs. BNCC. Lúdico.
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O CAMINHO DAS ÁGUAS: ANÁLISE DOS HIDROTOPÔNIMOS DA FESTA DE 
NOSSA SENHORA DA ABADIA EM JATAÍ (GO)

Rennika Lázara Dourado Cardoso – UFCAT
rennika16@gmail.com

Lidiane Silva Araújo Guimarães – UFCAT
Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: Os estudos lexicais consentem acessar informações importantes a respeito de uma 
comunidade. A Toponímia, ciência que se ocupa de investigar a atividade de nomação, permite 
alcançar diferentes objetos nomeados, sejam eles naturais ou não.  Entre os objetos naturais, 
isto é, serras, planícies, rios, entre outros, aqueles formados por água conectam-se à ideia de 
sobrevivência. A relação do homem com a água permeia a motivação da escolha do topônimo e 
por vezes o nome do rio acaba por nomear também outros lugares, tornando-se assim, a referência 
principal do lugar. Para desenvolver a ideia da relação do homem nomeador e seu meio é pertinente 
tomar emprestada a teoria ecolinguística, uma vez que ela examina o vínculo entre língua e meio 
ambiente. Assim, este estudo pretende investigar a relação dos nomes dos rios com a nomeação 
de outros acidentes geográficos da região rural da Onça, em Jataí/Go. Para cumprir o objetivo 
foram usados os dados coletados em pesquisa anterior por meio de entrevistas com moradores 
do lugar investigado. Com isso é possível acessar as motivações primeiras da toponímia local. 
O referencial teórico tem como base as considerações de Biderman (2001) e Ferreira (2008) 
sobre léxico; o pensamento de Sapir (1969) relativo a linguagem e ambiente; as contribuições de 
Bosi (1992) sobre cultura popular, e ainda as contribuições de Dick (1990) quanto as questões 
ligadas a Toponímia. A partir desses topônimos pretende-se inicialmente selecionar aqueles que 
nomeiam os rios, ribeirões e outros acidentes geográficos formados por água e em sequência 
relacionar esses nomes a outros lugares homônimos. Ainda é objetivo desta pesquisa classificar 
os topônimos de acordo com a taxionomia dos estudos onomásticos toponímicos. Dessa forma, 
este estudo segue o fazer onomasiológico do estudo dos nomes, é de cunho qualitativo e insere-
se no campo dos estudos lexicológicos.

Palavras-chave: Léxico. Hidrotopônimo. Festa de Nossa Senhora da Abadia. Ecolinguística.
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PARA ALÉM DO TEMPO, OS PROCESSOS FONOLÓGICOS: UMA ANÁLISE DAS 
VOGAIS PRETÔNICAS EM ASSENTOS DE CASAMENTOS 

DO SÉCULO XVIII

Emerson Viana Braga – UESB
emevibra@hotmail.com
Lécio Barbosa de Assis

Vera Pacheco

Resumo: O século XVIII foi um período interessante da história, marcado pela polêmica 
ortográfica. Neste sentido, propomos, neste trabalho, fazer uma análise da escrita dos assentos de 
casamento da freguesia de Santo Antônio do Urubu de baixo do Rio São Francisco do século em 
questão, observando a variação das vogais pretônicas através dos processos fonológicos (alçamento 
e abaixamento) e por variações ortográficas e etimológicas com o intuito de observar de qual 
maneira esses processos se desencadeavam naquela comunidade de prática. Com a hipótese de 
que os scriptores seguiam a tradição documental para exarar os assentos de casamentos, embora 
eram influenciados pela oralidade, reflexo do contexto sócio-histórico em que o manuscrito foi 
produzido, questionamo-nos se as variações gráficas das vogais pretônicas revelam indícios da 
oralidade, nos assentos de casamentos, refletindo o conflito entre os períodos ortográficos da 
língua portuguesa. Para a realização desta pesquisa, foi feita a extração das palavras a partir da 
reprodução fac-similar e da transcrição realizada do Livro n.º 1 (1719-1753) da Freguesia de 
Santo Antônio do Urubu, no sertão de baixo, localizada à margem direita do Rio São Francisco, 
pertencente à Capitania de Sergipe d’El Rey. Como base teórica, respaldamo-nos em propostas 
ortográficas apresentadas em gramáticas e manuais de tempos pretéritos (BARROS, 1549; 
GÂNDAVO, 1574; LEÃO, 1576; BARRETO, 1671; FEIJÓ, 1734; BARBOSA, 1822), e em diálogo 
com a Fonologia, para explicar o fenômeno linguístico dos processos fonológicos, respaldamo-
nos em Câmara Jr. (1970), Bisol (1981) e Magalhães (2013). Nossos resultados evidenciam que 
já no século XVIII, período em que se tem uma padronização incipiente da ortografia com os 
manuais ortográficos, gramáticas e dicionários, a variação da escrita das vogais pretônicas são 
menos recorrentes, como nos dias atuais, bem como evidenciam que a organização do sistema 
vocálico pretônico atual já está também com essa configuração nesse século.

Palavras-chave: Assentos de casamentos. Vogais pretônicas. Filologia. Processos fonológicos.
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ANÁLISE LEXICAL DA CANÇÃO RAÍZES, DA RAPPER MC SOFFIA: O CABELO 
CRESPO ENQUANTO CARÁTER IDENTITÁRIO

Carolina Faleiros Felicio – UFCAT
cffelicio@discente.ufcat.edu.br

Maria Helena de Paula – UFCAT

Resumo: Nesse trabalho, objetivamos contribuir com os estudos lexicais, a partir da análise 
lexical de uma canção da rapper brasileira Mc Soffia. As músicas da rapper apresentam diversos 
temas, entre eles, o empoderamento de meninas negras, a ancestralidade, a representatividade 
e os preconceitos que atingem a população negra. Acreditamos que a canção demonstra como 
a língua e as escolhas lexicais podem contribuir com a construção de identidades e empoderar 
características fenotípicas que há muito são inferiorizadas. Assim, escolhemos a canção Raízes, 
por possibilitar discussões sobre o cabelo enquanto caráter identitário para jovens negros(as). Em 
seguida, inventariamos as lexias que referenciavam o cabelo relacionando-o à ancestralidade e 
à identidade. Posteriormente, organizamos as lexias nos seguintes campos léxicos: i) Cabelo – 
Estética, ii) Cabelo – Identidade e iii) Cabelo – Ancestralidade. Após essas etapas, fizemos um 
levantamento de obras para fundamentar as discussões sobre língua, linguagem e léxico, para 
as quais utilizamos Coseriu (1977), Biderman (2001a; 2001b) e Fiorin (2013). A análise das 
lexias e as discussões sobre as temáticas evidenciadas na música Raízes foram fundamentadas, 
principalmente, em Hall (2006), Gomes (2002; 2006), Souza (2011) e Carvalho (2015). Além disso, 
apresentamos algumas reflexões voltadas para o ensino de língua portuguesa e a lei 10.639/03, 
por meio da canção Raízes e o seu potencial para abordar aspectos da cultura afro-brasileira, 
contribuir com o ensino das relações étnico-raciais e valorizar os cabelos cacheados e crespos. 
Concluímos que, o cabelo é um elemento importante para a construção da identidade negra e as 
lexias presentes em Raízes evidenciam a visão de mundo da Mc Soffia, enquanto adolescente 
negra do cabelo crespo que busca empoderar outros jovens por meio de suas letras.

Palavras-chave: Léxico. Análise Lexical. Rap. Cabelo Crespo. Lei 10.639/03.
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A PERFORMANCE DO FALAR CAIPIRA: GÊNERO DE VIDA PRESENTE NAS 
FOLIAS

José Henrique Rodrigues Machado – UFCAT
jhenrique_20@hotmail.com

Maria Helena de Paula – UFCAT

Resumo: Essa fala tem como foco propor reflexões que enquadrem as Folias de Reis, seu falar e 
modos, na perspectiva linguística apurada na sociolinguística. Iremos empreender entendimento 
que tente explicar o falar caipira, como gênero de vida, em muitas de suas correspondências 
sociais e até mesmo de manutenção de sua tradição, categorizada aqui como catolicismo popular, 
importante meandro da cultura popular, em sua necessidade, inclusive, de ressignificação. Ao 
tentarmos entender o complexo mecanismo da linguagem, seja ela manifestada na fala, no gestual 
ou na representação, nos deparamos, com preconceito. Essa última, motivo das reflexões aqui 
abordadas, carrega consigo um estigma, um codinome aos seus nativos, que por vezes soa para 
muitos como desdenhoso ou vexatório: caipira. Trata-se de uma forma de linguagem, inclusive 
corporal, dos nascidos sob a cultura caipira. Aqui iremos abordar as questões que implicam do 
falar dos sujeitos, suas interferências e formação identitária de um gênero cheio de características 
que deixam uma posse de fala desdobrar em muitas outras informações. A posição geográfica do 
estado de Goiás para explicar alguns eventos da fala de seus sujeitos será aqui posta, na tentativa de 
aproximação com a sociolinguística que dá conta de sua variante pelo local geográfico do falante. 
Para além disso as noções de linguagem, cultura popular e religiosidade popular emergirão para 
que possamos incidir foco em nossa intenção: a de mostrar o falar da cultura tradicional de fé, 
presente nas trovas das folias, no estado de Goiás. Por questões de acesso e posição geográfica 
bazofiam os movimentos populares, observamos, que cuja finalidade é aproximar-se do que 
acontece nos centros urbanos e nas classes dominantes. Destacaremos a presença do catolicismo 
popular, de uma religião do povo, em seu cerne, que tem como adeptos os caipiras, cujo falar é 
a fonte de continuidade do credo.

Palavras-chave: Falar Caipira. Cultura Popular. Folias. Linguagem.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 9

O DISCURSO POLÍTICO VERSUS O DISCURSO DOCENTE

Leonardo Guimarães de Assis – UFCAT/IFgoiano
leonardo.assis@ifgoiano.edu.br

Resumo: Nos últimos anos, no cenário nacional, houve um aumento expressivo do número 
de discursos pejorativos, produzidos e postos em circulação por políticos, a respeito da prática 
docente brasileira, ora desmerecendo-a, ao atribuir ao profissional da educação, uma função 
missionária de educar “por amor”, ora acusando-a de “doutrinação marxista”. Partindo dessa 
problematização (FOUCAULT, 2014), este simpósio tem como tema “O Discurso Docente versus 
o Discurso Político” e visa a reunir trabalhos que coloquem em tensão enunciados produzidos 
por políticos em relação a enunciados produzidos por docentes, com o objetivo geral de atender 
a uma urgência histórica, haja vista os frequentes embates que se tem verificado no contexto 
brasileiro, sobretudo nos últimos cinco anos, entre sujeitos posicionados no campo político e 
sujeitos posicionados no campo educacional. Espera-se que as propostas estejam fundamentadas 
teoricamente nos estudos discursivos de matriz foucaultiana e que tenham como procedimento de 
análise a arqueogenealogia. De modo mais específico, neste simpósio temático, almejamos abrir 
espaço para o debate em torno das relações, dos jogos e das práticas de poder que emergem quando 
da produção e circulação de discursos de políticos sobre professores, bem como de discursos 
de professores, enquanto práticas de resistência. Por fim, cumpre destacar que, nesta proposta 
de articulação entre o discurso produzido por docentes e o discurso produzido por políticos, 
sob a perspectiva histórica dos discursos, pretendemos oportunizar um espaço reflexivo em que 
serão discutidos projetos e pesquisas já em andamento que busquem compreender as regras que 
possibilitaram o “nascimento” de determinado enunciado e não outro seu lugar (FOUCAULT, 
2012).

Palavras-chave: Discurso político. Discurso docente. Arqueogenealogia. Poder. Práticas de 
resistência.
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CORPOS DÓCEIS AO PODER E ÚTEIS AO CAPITAL: PROFESSORES ENTRE A 
RESISTÊNCIA E A SUBMISSÃO

Leonardo Guimaraes de Assis – UFCAT/IFgoiano
leonardo.assis@ifgoiano.edu.br

Resumo: Este estudo insere-se na ordem dos discursos políticos e educacionais e teve como 
objetivo geral descrever enunciados produzidos por três governadores brasileiros, em contextos 
de protesto/greve de professores. De forma mais específica, pretendeu-se analisar a historicidade 
dos discursos que emergem desses enunciados, bem como a articulação deles (dos discursos) 
com os jogos de saber/poder/verdade. Para tal, foram mobilizados os pressupostos teóricos da 
Análise do Discurso de linha francesa, e o procedimento utilizado foi o arqueogenealógico, 
proposto por Michel Foucault. Em síntese, nos grupos analisados, o estudo revelou que todos 
os sujeitos políticos observados, em seus pronunciamentos, foram constituídos por discursos 
de interdição, repressão e negação. Os dados obtidos nesta pesquisa evidenciaram ainda que, 
não obstante à tentativa de censura por parte dos políticos, os professores insurgiram contra a 
concepção de um governo central, único e regulador, demonstrando que o poder não é detido, 
nem emana de um governante, mas sim, se dá em relação. E por fim, o estudo indicou que os 
discursos autoritários que emergem dos enunciados produzidos por esses políticos rejeitam tipos 
de autonomia dos sujeitos-professores, ou seja, é imposta uma interferência controladora que 
parte das autoridades políticas determinando aos docentes, condutas no sentido de dizer o que é 
certo ou não fazer, com vistas à formação de corpos dóceis ao poder e úteis ao capital.

Palavras-chave: Arqueogenealógico. Discursos. Políticos. Educacionais. Protesto.
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CARTAS CHILENAS: UM ROMANCE EPISTOLAR

Márcio Antônio da Costa Santos – UFCAT
macsprofessor@gmail.com

Oziris Borges Filho – UFCAT

Resumo: Robert Adam Day define o Romance Epistolar como sendo uma história escrito em prosa 
totalmente ou parcialmente desenvolvida em forma de prosa, cujas cartas poderiam ser totalmente 
ou parcialmente fictícias. Percebe-se claramente que as cartas são elementos ficcionais para o 
desenvolvimento da narrativa. Pela definição, entende-se então, que RE é uma narrativa composto 
por cartas. Sendo elas totalmente ou não imaginárias ou fictícias. Primeira característica é que há 
sempre um emissor e um receptor e uma marcação de tempo que pode vir no início ou no final do 
texto. Por essa definição de Robert-Adam, o texto de Tomás Antônio Gonzaga - composto de 13 
cartas escritas por Critilo que mora no Chile para Doroteu no Brasil. Apresentando um narrador 
que encontra as cartas e as revela. Quanto a elas. há um emissor e um receptor e uma crítica a ser 
feita - não seria um romance epistolar porque não estaria em prosa mas sim em poesia.Todavia 
preenche demais requisitos de um texto epistolar, mas resta saber qual a distinção entre o texto 
em prosa e em poesia. Como ensina o Borges Filho, o objeto da poesia é o “eu” e o da prosa é 
o “não-eu”. Assim sendo, na leitura e observação do texto de Gonzaga, percebe-se claramente 
que não se trataria de poesia, mas sim de prosa. Assim, ao contrário do que fala a crítica, o texto 
de Cartas Chilenas será nosso primeiro romance epistolar. O texto de Gonzaga assemelha-se ao 
texto de Montesquieu Cartas Persas, em que dois amigos se correspondem e em suas cartas há 
críticas à sociedade da época; o mesmo ocorrendo em Gonzaga.

Palavras-chave: Literatura, Romance Epistolar.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 10

FORMAS DO HIBRIDISMO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA

João Batista Cardoso – UFCAT
Roseane Oliveira de Araújo Félix – UFCAT

roseane.catalao@gmail.com
Lilian Rosa Aires Carneiro – UFCAT

Resumo: A literatura evolui por transformação e reprodução. Ela transforma porque assimila novas 
formas e desenvolve novos temas. Ambos, formas e temas, respondem, no âmbito da estética, às 
determinantes filosóficas e sociológicas que marcam identitariamente cada momento histórico. 
A reprodução ocorre porque as novas maneiras de apresentação do objeto literário se dão por 
repetição de formas antigas tornadas canônicas em algum momento da história da arte. As duas 
formas de evolução ocorrem simultaneamente e produzem o que a teoria literária denomina de 
hibridismo de gênero, que é um aspecto recorrente da literatura de nossos dias; isto é, hoje é difícil 
indicar o que é lírico, dramático ou narrativo, ou mesmo metaficção, realismo mágico, gótico 
e demais rótulos existentes ou no horizonte, além das relações de hibridismo entre os gêneros 
literários e não literários. Diante dessa formulação, propomos coordenar, no I ENCONTRO 
DE EGRESSOS E PÓS-GRADUANDOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ESTUDOS DA LINGUAGEM, comunicações que problematizem questões diversas relacionadas 
ao hibridismo dos gêneros como um dos aspectos emblemáticos da narrativa contemporânea, 
indicando suas causas primárias (repetição de formas e temas) e/ou secundárias (transformação 
para atender ao novo tempo). Esperamos que as comunicações apontem a transformação como 
um paradoxo, porque ela se constitui, sobretudo, pela repetição, mas com certo distanciamento 
crítico, que implica, em alguns casos, no surgimento daquilo que Florencia Garramuño denomina 
como “frutos estranhos” ao se referir à inespecificidade da estética contemporânea. Acataremos, 
ainda, comunicações que abordem outros aspectos teórico-críticos da narrativa contemporânea 
produzida em fins do século XX e início do século XXI em suas múltiplas linhas de força, sejam 
elas temáticas ou formais.

Palavras-chave: Literatura. Gêneros literários. Hibridismo.
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HIBRIDISMO E OUTRAS IMPUREZAS NA FICÇÃO DE WESLEY PERES

Fábio Tibúrcio Gonçalves – UFCAT
fabio.tibur@gmail.com

Resumo: Na virada do século XIX para o século XX muitas “mortes” foram anunciadas. A 
morte das utopias, a morte dos grandes relatos, a morte do intelectual, a morte das artes, enfim, 
a morte da literatura. No entanto, é evidente que o presságio dessas “mortes” eram índices de 
mutações, pois o que se viu com o advento do novo século, em especial no campo da literatura 
após a revolução estética das vanguardas históricas e o movimento modernista, foi uma notável 
mutação no fazer literário, culminando no que hoje denomina-se hibridismo de gênero. Por essa 
razão, atualmente se torna difícil delimitar com precisão as fronteiras entre os gêneros lírico, 
dramático ou narrativo, o que faz surgir concepções literárias híbridas, impuras, estranhas, não 
raro inclassificáveis. É com os olhos voltados para todo esse contexto histórico de um passado não 
tão distante assim, que se pretende fazer um exposição do romance As pequenas mortes (2013) 
de autoria do escritor goiano Wesley Peres, no qual é possível perceber a impureza do gênero 
ficcional romanesco, além de outras características e nuances presentes na literatura produzida na 
contemporaneidade, tais como: a ironia, a paródia, a forma aberta, a fragmentação, a colagem, o 
intertexto, a desconstrução dos discursos totalizantes, máxima experimentação com a linguagem, 
desconfiança dos discursos universais, abandono das utopias, dentre outros possíveis de serem 
identificados. Buscamos fundamentação teórica para nossa leitura, nos estudos empreendidos por 
Leyla Perrone-Moisés (2016), Florencia Garramuño (2014) e num visionário ensaio de Virgínia 
Woolf (2015) que no limiar do século XX já anunciava a aptidão do romance para assimilar 
outras vertentes estéticas, mudando assim o modo de se fazer literatura. No futuro, isto é, na 
contemporaneidade, o romance para Virgínia Woolf, seria algo da ordem do inominável, porém, 
com muitas características de poesia.

Palavras-chave: Literatura goiana contemporânea. Ficção. Hibridismos.
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A COR DO CÁRCERE: APROXIMAÇÕES ENTRE O ÚLTIMO DIA DE UM 
CONDENADO À MORTE E DIÁRIO DE UM DETENTO

André Cezar de Moraes – UFCAT
demoraes.com@hotmail.com

Resumo: O dicionário Michaelis (2015), define o verbete ‘condenar’ da seguinte maneira: 
proferir sentença a alguém, declarando-o culpado de crime ou delito (CONDENAR, 2015). 
Na mitologia Prometeu foi condenado por roubar o fogo dos deuses e dar aos homens assim 
libertando-os da dependência divina. Na cultura judaico-cristã, Jesus Cristo foi condenado a 
tortura, crucificação e consequentemente à morte em consequência de suas ideias. Esses dois 
“condenados” são exemplos de como o tema está presente nas mais diversas culturas e ainda 
que nem sempre os condenados são realmente culpados. No Brasil atual a letra da música Diário 
de um Detento (1997), do grupo de rap Racionais MC’s, escrita por Jocenir, um ex-detento do 
presídio do Carandiru e o rapper Mano Brown trata de forma particular sobre a temática do 
cárcere que segundo o professor Acauam de Oliveira (2018), se configura como “uma das grandes 
obras-primas da música popular brasileira” e um marco na cultura nacional. A obra coloca o 
tema em evidência como nunca visto no país e, vinte quatro anos após seu lançamento se faz 
atual, pois o cenário pouco tem mudado; assim o presente artigo busca analisar suas nuances e a 
forma como metaforiza o processo de encarceramento da população negra e de baixa renda. Para 
tanto, nossa análise busca uma aproximação em Último dia de um condenado (1829) do escritor 
francês Victor Hugo e à luz da obra Vigiar e Punir (1987) do filósofo francês Michael Foucault.

Palavras-chave: Condenado. Morte. Detendo. Rap. Literatura.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 11

LITERATURA E RELAÇÕES DE GÊNERO: AUTORIA E REPRESENTAÇÕES

Luciana Borges – UFCAT
borgeslucianab@ufcat.edu.br

Andressa dos Santos Xavier Silva – UFG
andressax.silva@gmail.com

Resumo: O campo dos estudos de gênero relacionados à autoria e à representação literária tem 
se consolidado no âmbito dos estudos literários, constituindo importante perspectiva crítica de 
revisão da cultura, do cânone literário e das relações de poder na literatura. Questões envolvendo 
os feminismos e as feminilidades, a representação das populações LGBTQIA+, bem como todas 
as minorias raciais e econômicas, tensionam o campo literário e tem forçado sua reconfiguração 
nas últimas décadas. Considerado como um construto social ligado à performatividade linguística, 
conforme Judith Butler argumenta em Problemas de gênero (2003), o gênero (gender) tem sido 
uma categoria analítica e organizacional imprescindível para a compreensão das dinâmicas sociais, 
dentre elas, a produção da literatura. Como pressuposto, entende-se que a literatura, como arte 
da palavra, é localizada em território limítrofe entre estética e política, de modo que suas formas 
de escrita, produção e circulação não são neutras, mas sempre afetadas por todas as estruturas 
mentais que envolvem o mundo humano. O Simpósio temático Literatura e Relações de Gênero: 
autoria e representações acolherá pesquisas que tenham como foco o estudo das representações 
de gênero e suas interfaces nas literaturas brasileira ou estrangeiras, quaisquer gêneros literários. 
Também serão aceitos trabalhos que apresentem estudo da literatura em conexão com outras 
artes, desde que estejam de acordo com o tema principal do simpósio. Temas como relações 
conjugais, sexualidade e erotismo, corpo, identidade, violência de gênero dentre outros serão 
acolhidos em relação à análise de suas representações em contextos diversos, preferencialmente 
interseccionados com as questões de classe, raça e orientação sexual. 

Palavras-chave: Literatura. Gênero. Identidade. Corpo. Sexualidade.
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FIO A FIO, PONTO A PONTO, NOVOS COMEÇOS E OUTROS FINAIS: A VOZ E A 
VEZ DAS PRINCESAS EM ANA MARIA MACHADO

Fabrícia dos Santos Martins – UFCAT
fabricia.ss.martins@gmail.com

Silvana Augusta Barbosa Carrijo – UFCAT

Resumo: Considerando a relevância histórica, social, política, científica e artística das questões 
de gênero, a revisitação paródica e o incentivo à leitura nas obras da autora Ana Maria Machado, 
o presente estudo teve como intuito verificar quais os recursos utilizados pela autora para a 
elaboração de produções literárias fortemente emancipadoras para o público infantil. Selecionamos 
as seguintes obras para constituir o corpus desta pesquisa: História meio ao contrário (1978), 
O príncipe que bocejava (2004), A princesa que escolhia (2006) e Uma, duas, três princesas 
(2013), uma vez que tais narrativas se configuram como revisitações modernas de contos de fadas 
clássicos, realizadas por meio do diálogo paródico estabelecido com estes contos tradicionais. 
Nos contos selecionados, investigamos questões relacionadas à representação das identidades 
femininas no contexto de suas relações interpessoais, verificando que as personagens femininas 
das narrativas, sejam elas protagonistas ou coadjuvantes, não se subscrevem na perspectiva de 
submissão que, muitas vezes, são encontradas nas narrativas clássicas. Além disso, evidenciamos 
o exímio trabalho de elaboração estética empreendido por Ana Maria na produção de seus 
contos. O minucioso trabalho com o texto demonstra o quão hábil ela se mostra ao associar uma 
linguagem acessível ao público infantil a uma estruturação poética que se equipara aos grandes 
clássicos da literatura universal.

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Ana Maria Machado. Gênero. Paródia.
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UM ROMANCE DE AVENTURA DE SILVIANO SANTIAGO

Wilson Ferreira Barbosa – UFRGS
tetei42@hotmail.com

Resumo: Publicado em 1974, o romance O olhar, do escritor mineiro Silviano Santiago, apresenta-
nos uma família que pertence à classe social abastada, do início do século XX, ou seja, é o 
quadro de uma família tipicamente com características patriarcais, machistas e misóginas; 
família composta pelo pai, a mãe e o filho, que forma a tríade perfeita do exemplo familiar 
católico-burguês. Entretanto, a narrativa é sobre um casal em crise e uma criança, com idade 
entre oito e dez anos que se vê em meio às discussões dos pais. A tessitura do texto se dá como 
um emaranhado, em que um capítulo se completa em vários outros, antes ou depois, ao modelo 
de uma estrutura rizomática, num entrelaçamento como na vida, um eterno devir. É a imagem 
da mulher como personagem central. Ela não possui, ainda, características que determinam sua 
personalidade e seu caráter; por conseguinte, essa mulher está em processo de construção de sua 
identidade. Essas são características que assinalam o romance de aventura, conforme prescrito 
pelo teórico Mikhail Bakhtin, em Problemas da poética de Dostoiévski (2013). Ainda como 
respaldo teórico, também nos apropriaremos dos conceitos de Judith Butler em Problemas de 
gênero (2003), pois trabalharemos o tema do feminismo, uma vez que para a protagonista de O 
olhar, a morte guarda em si a significação de uma nova vida, um renascimento, que poderá lhe 
libertar da prisão de um casamento feito por imposição; será sua liberdade, inclusive, sexual, 
pois renascerá das cinzas como a Fênix; esses são temas tratados no trabalho de Butler.

Palavras-chave: Crítica literária. Silviano Santiago. Gênero. Identidade. Sexualidade.
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O ELOQUENTE SILÊNCIO EM TORNO DE VILANI SOARES E DA POESIA 
FEMININA NORDESTINA

Rafael Omar Nachabe – URCA
rafaelomarnachabe@urca.br

Edson Soares Martins – URCA

Resumo: A poeta cearense Vilani Soares é produtora de uma poética marcada por sua posição 
autoral feminina que será percebida em suas posições axiológicas tomadas nas poesias produzidas 
por ela. Como pensadora do povo, a artista Fariasbritense atuou em sua sociedade através de 
uma presença intelectual e política tendo participado ativamente de lutas agrárias e sindicais. 
Coerentemente, em sua única obra oficialmente publicada, Lagarta de Fogo (1999), podem-
se perceber as relações constitutivas entre a poesia de Vilani e o mundo da vida das mulheres 
sertanejas. Os recortes da vida a serem observados nesse estudo (poemas cujos temas-identidade 
aparecem: trabalhadora, mãe e esposa, além dos que expõem suas percepções sobre arte, política 
e moral) serão compreendidos como entrelaçados nas conexões de elementos éticos e cognitivos, 
cuja leitura hoje põe, em realce, o apagamento do feminino em todos os momentos que circundam 
a obra. Observamos, em nossa compreensão responsiva a tal contexto, Vilani Soares como 
uma poeta-educadora-política cuja obra foi extremamente frutífera para o seu público apesar 
do sombreamento imposto às autoras no contexto da cultura popular nordestina. O estudo de 
Bakhtin, fundado sobre o “conteúdo, material e a forma”, será a perspectiva central do estudo, 
como proposta de metodologia para o estudo literário e estético, em articulação com trabalhos do 
chamado “Círculo de Bakhtin” e dos estudiosos mais significativos de sua obra. Na perspectiva 
do conteúdo, procuraremos os recortes estetizados que surgem da concreticidade relacional e 
dinâmica da autora com seus contextos circundantes.

Palavras-chave: Autoria feminina. Poesia nordestina. Recorte axiológico. Pensadora do 
povo. Bakhtin.
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CONEXÕES INTERARTES: BACKLASH EM O CONTO DA AIA

Jaqueline dos Santos Cunha – UFG
jqln.cunha@gmail.com

Gyzely Suely Lima – IFTM
gyzely@iftm.edu.br

Diulia Granatto de Freitas – IFTM
diuliagranatto@gmail.com

Resumo: O conto da Aia, da escritora canadense Margaret Atwood, é um romance distópico 
especulativo que foi publicado originalmente em 1985. A obra chamou a atenção por abordar 
temas relacionados aos movimentos conservadores e fundamentalistas e à retirada de direitos que 
são considerados básicos à maioria das mulheres ocidentais. A obra contribuiu para ampliação 
de debates políticos da contemporaneidade e foi adaptada, ao longo de seus 36 anos, para 
diferentes modalidades artísticas, o que inclui filme, ópera, radionovela, balé, série e, mais 
recentemente, história em quadrinhos. Todas essas adaptações, em certa medida, procuraram 
lançar luz ao backlash contra as mulheres. Considerando a profusão de adaptações realizadas 
a partir do romance e os vários debates suscitados a partir delas, o presente trabalho procura 
investigar como a questão da violência de gênero em relação à homossexualidade feminina 
presente no romance é abordada em suas versões para o cinema, a série de TV e o quadrinho. 
Para dar conta deste empreendimento investigativo, fazemos o uso especialmente dos estudos 
das interartes relacionados à intermidialidade como sendo toda relação entre mídias, sejam elas 
música, literatura, dança, pintura e também filmes, séries e documentários (CLÜVER, 2006; 
2008; 2020) e da concepção de backlash proposta por Susan Faludi (1991), que na perspectiva 
feminista se refere ao retrocesso e retorno ao modelo social anterior.

Palavras-chave: O conto da Aia. Interartes. Violência de gênero. Backlash.
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UM MANIFESTO À LITERATURA LESBIANA: CASSANDRA RIOS E SUAS 
REPRESENTAÇÕES DA LESBIANIDADE

Andressa dos Santos Xavier Silva – UFG
andressax.silva@gmail.com

Resumo: Cassandra Rios (1932-2002) é um nome que costuma figurar longe dos debates sobre a 
literatura no cenário brasileiro embora tenha sido uma escritora fundamental para a consolidação 
da literatura que se debruça sobre as mulheres, suas vidas, suas representações e suas sexualidades. 
Em 1948, com apenas 16 anos, publicou seu primeiro romance, intitulado A volúpia do pecado, 
narrando a descoberta do amor, do sexo e das complicações decorrentes de um sentimento 
arbitrário entre duas jovens, provocando um escândalo para os conservadores da época, mas 
despertando também a curiosidade dos leitores diante de uma história cheia de emoções e tabus. 
Em seu romance inaugural apostou na morte como a saída mais justa e significativa para fazer 
prevalecer o amor entre duas mulheres, reconhecendo o sacrifício em nome do amor como algo 
sublime. Dentro desta perspectiva, nos propomos a investigar os desdobramentos dessa relação, 
os impasses, a visão heteropatriarcal sobre o romance, apontando ainda aspectos sócio-históricos 
fundamentais para a compreensão do trabalho de Rios como uma representação de sua época. 
Para isso, buscamos suporte teórico em Navarro-Swain (1994), Foucault (1984), Butler (2003), 
entre outros, relacionando os conceitos sobre sexualidade, gênero e homoafetividade.

Palavras-chave: Cassandra Rios. Literatura lesbiana. Relações de gênero.
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A HORA DA ESTRELA DE CLARICE LISPECTOR E A ADAPTAÇÃO FÍLMICA DE 
SUSANA AMARAL: SUPRESSÕES E EXPANSÕES

Rose Azambuja de Freitas – UFCAT
roseazambuja@gmail.com
Luciana Borges – UFCAT

borgeslucianab@ufcat.edu.br

Resumo: Neste artigo, pretende-se promover um diálogo entre a obra A hora da estrela (1977), 
de Clarice Lispector, e a adaptação cinematográfica de mesmo título, de Suzana Amaral. Para 
tanto, serão recuperadas discussões acerca das adaptações, em especial, o estatuto de fidelidade 
que tende a colocar a arte literária em um lugar de privilégio e aura de pureza e originalidade, 
em detrimento das adaptações fílmicas, às quais é conferido um status de subalternidade frente 
ao texto literário fonte. Para suplantar tais concepções, alguns debates teóricos envolvendo 
a teoria da tradução, da recepção, bem como implicações do diálogo intersemiótico serão 
explorados, quando então serão confrontadas as duas obras em estudo, de modo a dar ênfase 
às supressões e expansões promovidas pela cineasta. Com atenção aos desafios impostos pelo 
caráter metaficcional presente na obra de Clarice Lispector, e às soluções estéticas empregadas 
por Susana Amaral, analisaremos também a relação entre fábula e trama na construção do filme. 
Como aporte teórico as contribuições ficam a cargo sobretudo de Robert Stam (2006) e Ismael 
Xavier (2003), no que tange ao âmbito da arte cinematográfica. Para respaldar os estudos sobre a 
estética clariceana, em especial, os que exploram a obra em estudo, serão explorados os estudos 
de Benedito Nunes (1989) e Márcia Lígia Guidin (1994). Além desse referencial teórico, também 
contribuem algumas pesquisas sobre a metaficção na obra clariceana, cujo suporte teórico é, em 
especial, de Linda Hutcheon (1984).

Palavras-chave: Cinema. Literatura. Adaptação. A hora da estrela.
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DESVENDANDO CORPOS, EROTISMOS E IDENTIDADES EM: A SOMBRA DAS 
VOSSAS ASAS E O EFEITO URANO, DE FERNANDA YOUNG

Marta Maria Bastos – UFU
bmartamaria@gmail.com

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar minha trajetória acadêmica referente 
ao período de 2012 a 2014, quando desenvolvi projeto de Mestrado na UFG-Regional Catalão, 
resultando na Dissertação intitulada “A mulher (trans) formada na ficção de Fernanda Young”. A 
pesquisa, orientada pela professora Doutora Luciana Borges, contemplou um estudo do corpo, do 
erotismo e da identidade feminina na obra literária A sombra das vossas asas (1997), da escritora 
Fernanda Young. Nesse romance analisamos o corpo e as identidades da personagem Carina 
que, por não se enquadrar dentro dos padrões estéticos ditados pela moda atual, recorre então às 
inovações da cirurgia plástica para transformar seu corpo ao modelo exigido pelos padrões estéticos 
de beleza atuais, a fim de realizar uma vingança. No período de 2016 a 2020 desenvolvi pesquisa 
em nível de Doutorado em Letras - Estudos Literários na Universidade Federal de Uberlândia, 
resultando na Tese intitulada O CORPO ESTRANHO: paródia e transgressão do feminino em O 
efeito Urano, de Fernanda Young, orientada pelo professor Doutor Fábio Figueiredo Camargo. 
Analisamos o romance O efeito Urano (2001), de Fernanda Young, cuja narrativa tematiza uma 
(mal) dita história de amor e erotismo, entre duas mulheres: Cristiana e Helena. A Tese desvenda 
o modo como a protagonista olha para o seu próprio corpo, como o interpreta e o descreve, assim 
como verifica o seu modo de olhar para o próprio corpo. Assim, analisamos os personagens e a 
construção que a autora faz destes, percebendo um jogo construído entre a personagem narradora 
e o outro narrador, que fala paralelamente a ela. Analisamos também como ela se constitui como 
uma personagem histérica, se assumindo assim em sua própria narrativa, demonstrando que seu 
corpo é um corpo estranho.

Palavras-chave: Literatura. Corpo. Estranho. Feminino. Identidades. Fernanda Young.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 13

REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS BAKHTINIANAS: POSSIBILIDADES 
DE MATERIALIDADES ANALÍTICAS

Gabriella Cristina Vaz Camargo – UNESP
gabriellavazcamargo@gmail.com

Loraine Vidigal Lisboa – UFCAT/IFTM
loraine_vidigal@yahoo.com.br

Resumo: Os estudos teóricos e metodológicos desenvolvidos por Mikhail Bakhtin e seu Círculo, 
em especial, Valentin Volóchinov e Pavél Medviédev, propõem a compreensão do funcionamento 
da linguagem por meio do diálogo entre enunciados, signos, ideologias, discursos e sujeitos. 
No Brasil, os estudos bakhtinianos têm fundamentado pesquisas em que são analisados objetos 
provenientes de diversas materialidades tais como: verbal, visual, audiovisual, pictórica, fílmica 
etc. constituindo um campo de profícuas discussões. Tais materialidades surgem a partir de 
inúmeras esferas de atividade humana, sendo elas, pedagógicas, midiáticas, publicitárias, 
virtuais, jurídicas, políticas, literárias, dentre tantas outras, o que possibilita contribuições para 
as vertentes bakhtinianas do estudo do discurso, seja por meio dos avanços e das reflexões 
teóricas, seja por meio das propostas metodológicas e analíticas. Desse modo, propomos o 
Simpósio Temático intitulado “Reflexões teórico-metodológicas bakhtinianas: possibilidades 
de materialidades analíticas” com o objetivo de reunir pesquisas que englobam os postulados 
desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo, com abrangência de análise de objetos constituídos por 
diferentes materialidades. Este Simpósio, portanto, destina-se a todos que se interessam pelos 
estudos bakhtinianos, em todos os níveis de formação, desde os que iniciam as leituras a respeito 
da teoria até aos que procuram aperfeiçoamento, novas discussões e perspectivas, assim como, 
também, conhecer as possibilidades de materialidades de análises que o estudo bakhtiniano 
sobre o discurso torna possível. 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Discurso. Materialidades  diversas.
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MIMESE E DIALOGIA NO CONTO “MARIA” DE CONCEIÇÃO EVARISTO

Ana Maria Alves Pereira dos Santos – UFCAT
maryabelly89@gmail.com

Resumo: O conceito de literatura, por sua complexidade e diversidade, é difícil de classificar. 
No entanto, a arte literária está intrinsecamente relacionada ao mundo da cultura. Dessa forma, 
um objeto literário sempre emerge axiologicamente em relação à cultura, à história e à sociedade. 
Assim, um enunciado literário é constituído esteticamente por uma série de elementos que se 
materializam linguísticamente e são valorados a partir da interação discursiva/dialógica entre 
obra, autor e leitor. Isto posto, o intuito deste trabalho é analisar o conto “Maria” da obra Olhos 
D ́Água de Conceição Evaristo, observando em que medida a constituição narrativa do conto 
apresenta uma estruturação mimética e como ele se organiza dialogicamente para revelar posições 
valorativas das complexas relações sociais da contemporaneidade. Para isso, utilizaremos o 
conceito de mimese encontrado na Poética de Aristóteles; e nos ancoramos nos postulados 
sobre dialogia e gêneros do discurso de Bakhtin. Desse modo, esperamos produzir uma reflexão 
interpretativa desse objeto literário demonstrando pontos de contato entre a Teoria Literária e a 
Análise do Discurso.

Palavras-chave: Objeto literário. Mimese. Dialogia.
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ENUNCIADOS SATIRIZADOS E A PUBLICIDADE NO FACEBOOK: UMA 
PERSPECTIVA BAKHTINIANA

Loraine Vidigal Lisboa – UFCAT/IFTM
loraine_vidigal@yahoo.com.br

Resumo: As redes sociais são espaços de interação por excelência na atualidade e têm sido terreno 
profícuo para a publicidade. Instituições, empresas, produtos e serviços estão consolidados nas 
mídias digitais em geral e, dessa forma, atingem seu público de maneira muito mais assertiva, 
pois, a publicidade que acontece na virtualidade já não é mais a mesma veiculada pelas mídias 
tradicionais. Novas estratégias e recursos são executados a todo momento e devem acompanhar a 
velocidade e o imediatismo das relações propiciadas digitalmente. Nesse contexto, pretendemos 
examinar enunciados satirizados que constituem diversas publicidades veiculadas na rede social 
Facebook. Partimos do pressuposto que, nesse ambiente de interação discursiva, tais enunciados 
modificam a forma como a publicidade atua para estar em contato permanente com seu público 
consumidor. Para isso, nos baseamos nos postulados teórico-metodológicos do Círculo de 
Bakhtin, tais como enunciado, discurso, diálogo e esferas de atividade, além de pensadores tais 
como Byung-Chun Han, Pierre Levy e Jean Baudrillard, para pensar as transformações que a 
publicidade, os ciberespaços e a hipercomunicação estabelecem.

Palavras-chave: Publicidade. Redes sociais. Enunciado satirizado. Humor. Círculo de 
Bakhtin.
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ENTRE ARTE E PORNOGRAFIA: ANÁLISE DO CASO ENTRE PORNHUB E 
MUSEUS DE ARTES

Emilly Monique Oliveira Silvano – UEA
emillymonique.oliveira@gmail.com

Resumo: Esta comunicação apresenta uma pesquisa que analisou seis matérias de jornais e 
revistas onlines que trataram sobre a situação conflituosa entre o Pornhub e alguns museus, 
principalmente europeus, acerca do uso e reencenação de algumas obras de artes em um site e 
aplicativo promovidos pela líder da indústria pornográfica mundial. Tal evento desenrolou-se a 
partir do mês de junho de 2021, durante a pandemia promovida pelo COVID-19. O site pornô, 
que já vinha investindo na restauração de filmes pornográficos vintage com o uso de inteligência 
artificial, decidiu estimular a volta dos museus após os meses de isolamento através de um 
passeio virtual com obras de museus de várias partes do mundo que expõem o corpo humano. 
O que se apresenta na primeira matéria como possibilidade de aproximação entre dois públicos 
diferentes, nas matérias subsequentes retratam a guerra velada sobre o uso das pinturas, o corpo 
nu, o artístico e o profano. Temos como aporte teórico os estudos do Círculo de Bakhtin que 
serviram de base para a análise do gênero discursivo, enunciados, ideologias que estão em 
choque nesse caso, entre outros conceitos para análise. Como resultado, observamos que fica 
bem latente os sentidos mobilizados pelos sujeitos (atrizes e diretoras em serviço do Pornhub e 
os representantes e outros funcionários dos museus) para provocar aceitação ou repúdio sobre 
a situação, e para isso se valem de questões morais, éticas, estéticas, e até judiciais. O que faz 
com que esses discursos circulem em diversas esferas ideológicas, refratando e refletindo sobre 
o que é arte e pornografia.

Palavras-chave: Pornhub. Museus. Arte. Pornografia. Círculo de Bakhtin.
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ALTERIDADE E ESTEREÓTIPO: A RECEPÇÃO DE MERCEDES SOSA NA 
EUROPA REFRATADA EM DOCUMENTÁRIO BIOGRÁFICO

Nathan Bastos de Souza – UFSCar
nathanbastos600@gmail.com

Resumo: Mercedes Sosa (1935-2009) foi uma cantora argentina fundamental para o desenvolvimento 
de uma música latino-americana de perspectiva social e sua atividade política elevou o teor 
militante das canções. Em nossa tese estudamos o discurso biográfico a seu respeito em três 
documentários Mercedes Sosa - Como un pájaro libre, com direção de Ricardo Wüllicher, de 
1983, Mercedes Sosa - ¿Será posible el sur? dirigido por Stefan Paul, de 1985, e Mercedes 
Sosa, la voz de Latinoamérica, de Rodrigo Vila, de 2013. Para esta comunicação, trataremos 
especialmente de uma nuance da pesquisa na qual analisamos a recepção de Mercedes Sosa 
na Europa, tal como é refratada em Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica (2013). Esse 
documentário póstumo recupera fragmentos de vídeos da televisão francesa e italiana, quando 
das primeiras apresentações da cantora argentina no começo de seu exílio motivado pelo assédio 
da ditadura militar (1976-1983) em seu país. Com essa proposta, analisaremos prints de tela 
em formato de fotogramas e algumas transcrições em francês e italiano. A abordagem teórica 
do trabalho se dará a partir da noção de alteridade, desenvolvida nos estudos bakhtinianos, e do 
conceito de estereótipo, a partir de Amossy e Pierrot (2001) e Burke (2016). A metodologia que 
utilizamos é o cotejamento de textos, como proposta por Bakhtin (2011). Os resultados da análise 
desembocam em uma compreensão sobre a convivência com imagens repetidas de alteridade, 
que se transformam em imagens estereotipadas. Mercedes Sosa, nesses recortes, é apresentada 
como a “voz da América Latina”, em comparação a outras cantoras conhecidas na Europa. Os 
traços étnico-raciais de seu rosto são elementos validantes de um discurso legitimador para que 
aquela mulher, naquele momento histórico, pudesse se alçar como “a voz da América Latina”.

Palavras-chave: Mercedes Sosa. Alteridade. Estereótipo.
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O POETRY SLAM COMO POSSIBILIDADE DE MATERIALIDADE ANALÍTICA: 
UMA REFLEXÃO BAKHTINIANA

Simony Alves de Oliveira – UNESP
simonyoliveiralves2016@gmail.com

Resumo: Os estudos teóricos e metodológicos desenvolvidos pelo Círculo, como aponta o resumo 
deste simpósio, propõem a compreensão do funcionamento da linguagem por meio do diálogo 
entre enunciados, signos, ideologias, discursos e sujeitos. Nesse sentido, propomos uma reflexão 
a respeito de uma das materialidades possíveis de análise: os enunciados de Poetry Slam, nome 
dado às batalhas de poesia falada que surgem em Chicago e tiveram início com Marc Kelly 
Smith em um bar, Green Mil Jazz Club, em 1986. Aqui tomamos como enunciados os vídeos 
que compõem o canal Slam da Guilhermina no YouTube. Para as análises, selecionamos os quatro 
vídeos mais visualizados do canal para constituírem o corpus desta pesquisa, ainda em andamento, 
que toma como objeto de estudo a relação estabelecida entre a arte e a vida em apresentações 
do Slam da Guilhermina. Diante disso, para esta apresentação, será analisado o segundo vídeo 
mais visualizado no canal do Slam da Guilhermina, “BOLSONARO vs EMPATIA | Mariana 
Felix - Final do Slam da Guilhermina”, com o objetivo de examinar como os valores da vida 
cotidiana são constituídos no evento artístico e de investigar quais valores sociais são afirmados. 
Para isso, fundamentamos nossa pesquisa no quadro teórico-metodológico da Análise Dialógica 
do Discurso. Assim, a relação dialógica entre eu-outro e a concepção de enunciado concreto e de 
cronotopo são o cerne da nossa discussão. Entendemos, com o Círculo, que a relação eu-outro 
se dá no embate de vozes sociais e que esse embate se dá na arena dialógica.

Palavras-chave: Poetry slam. Relações dialógicas. Enunciado. Cronotopo.
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“TOMEI A PRIMEIRA DOSE. JÁ POSSO LAMBER CORRIMÃO?”: ANÁLISE 
DIALÓGICA DA PUBLICIDADE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO INSTAGRAM

Gabriella Cristina Vaz Camargo – UNESP/CAPES
gabriellavazcamargo@gmail.com

Resumo: As redes sociais – Facebook ̧ Instagram, Twitter – têm sido, cada vez mais, utilizadas 
por empresas, marcas e também instituições, tornando-se, inclusive e especialmente, durante 
a pandemia de covid-19, um meio oficial de comunicação. Nesse cenário, em agosto de 2021, 
o Estado de Goiás publicou um carrossel com seis posts em seu feed do Instagram sob o título 
“Tomei a primeira dose. Já posso lamber corrimão?”, que recebeu mais de 18 mil curtidas, se 
tornando um dos posts mais curtidos e compartilhados desse perfil institucional. Esse tipo de post, 
compreendido como publicidade social (VIGANÒ, 2011), são enunciados concretos, históricos 
e sociais (BAKHTIN, 2016) e que tomamos como corpus de pesquisa deste estudo. O objetivo 
principal, portanto, é analisar o post publicado no perfil do Estado de Goiás no Instagram a 
partir da perspectiva dialógica da linguagem, conforme as postulações teóricas e metodológicas 
de Bakhtin e seu Círculo, especialmente, por meio das noções teóricas de diálogo, enunciado, 
discurso e estilo e da metodologia do cotejamento (BAKHTIN, 2011; GERALDI, 2012). Como 
alguns dos resultados obtidos, é possível destacar que o Estado de Goiás adota como estratégia 
utilizar um estilo de linguagem regional – gírias, jargões, variações – para estabelecer uma 
relação de proximidade com seus seguidores e, assim, chamar-lhes a atenção e também transmitir 
a mensagem desejada.

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Publicidade social. Instagram.
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O SIGNO IDEOLÓGICO “DIABO” EM MATERIALIDADE FÍLMICA: UMA 
ANÁLISE BAKHTINIANA

Weliton Tavares Vieira – UFCAT
weliton_tavares@hotmail.com

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar o projeto de dissertação de Mestrado, da 
linha de pesquisa: Discurso, Sujeito e Sociedade, do programa de pós-graduação em Estudos da 
Linguagem, da Universidade Federal de Catalão – UFCAT, que tem o intuito de analisar o signo 
ideológico “diabo”, dentro do enunciado fílmico O Diabo veste Prada. Para tanto, estudamos 
a constituição dos sentidos e a refração do signo ideológico “Diabo” na cadeia enunciativa do 
corpus, considerando seu contexto sócio-histórico-cultural, bem como os índices de valoração 
social e os posicionamentos axiológicos responsáveis pela manifestação ideológica desse signo. 
Sendo assim, buscamos elucidar a construção histórica do signo “Diabo” e como se instaurou 
no imaginário cristão por meio da pedagogia do medo, instituída pelo poder eclesiástico para 
manter a hegemonia da Igreja. Este estudo fundamenta-se na teoria bakhtiniana e do Círculo 
russo, da análise dialógica dos enunciados, por meio da qual acionamos as noções de signo 
ideológico, gêneros do discurso, sujeito, diálogo e enunciado (BAKHTIN, 2019; BAKHTIN, 
2016; BAKHTIN, 2010; BAKHTIN, 1997; BAKHTIN, 1996; BAKHTIN, 1981; MEDVIÉDEV, 
2012; VOLÓCHINOV, 2019; VOLÓCHINOV, 2018; VOLOCHÍNOV, 2013). A metodologia desta 
pesquisa opera com o método sociológico e é de caráter analítico, descritivo e interpretativo. É 
analítica porque faz uso da perspectiva bakhtiniana para orientar a análise discursiva do enunciado 
fílmico e o estudo do signo ideológico “Diabo” é descritiva porque descrevemos a realidade 
social refletida e refratada pelo signo ideológico “Diabo” no enunciado fílmico O Diabo veste 
Prada; é interpretativa porque conta com as leituras do pesquisador e seu posicionamento diante 
dos diálogos apresentados.

Palavras-chave: Bakhtin. Círculo de Bakhtin. Enunciado. Signo ideológico. Diabo.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 14

ESTUDOS SURDOS E A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Suelen Silva De Oliveira – UFT 
oliveira.suellem@mail.uft.edu.br 
Giselma Ribeiro de Souza – IFB 

giselma.souza@ifb.edu.br

Resumo: O projeto interinstitucional +Libras, promovido pela UFT, do qual visa aproximar e 
visibilizar pesquisas e práticas vinculadas aos Estudos Surdos, por meio das integrantes Suelen 
S. de Oliveira e Giselma R. de Souza, propõe o “Simpósio temático: Estudos Surdos e a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras)”. As pesquisas divulgadas no referido simpósio podem ser resultado 
de projetos para pós-graduação, dissertações em andamento, dissertações concluídas, teses em 
andamento e teses concluídas, assim como, trabalhos vinculados a instituições de ensino superior 
(IES). Portanto, a proposta está voltada para discentes da pós-graduação, egressos de pós-graduação 
e profissionais que atuam na área da Libras. Este simpósio está aberto para pesquisas nas áreas 
de: Educação de Surdos; Literatura Surda; Aquisição das línguas de sinais; Estudos da Tradução 
Interpretação da Libras; Estudos Linguísticos das línguas de sinais e Estudos do Léxico da Libras. 
As temáticas que permeiam a Libras contribuem para as investigações do campo dos Estudos da 
Linguagem ao abordarem novas perspectivas linguísticas, sociais e culturais. As conquistas da 
Comunidade Surda no âmbito das políticas linguísticas vêm ganhando visibilidade nacional nas 
últimas décadas, porém ainda necessitamos aprimoramento nos debates, tanto políticos quanto 
acadêmicos, para possibilitar a efetivação dos direitos linguísticos e educacionais das pessoas 
surdas. Neste cenário a divulgação e promoção de pesquisas na área são relevantes para fomentar 
a inclusão social dos surdos.

Palavras-chave: Libras. Surdos. Linguagem.
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TOPONÍMIA EM LIBRAS: ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO EM SINAIS DO 
TRIÂNGULO MINEIRO

Kássia Mariano de Souza – UFCAT
kassia_mariano@ufcat.edu.br

Ariel Novodvorski – UFU
arivorski@ufu.br

Resumo: Este trabalho decorre de nossa pesquisa em andamento, em nível de doutorado, voltada 
para a identificação, análise, descrição e registro de sinais toponímicos em Libras. A pesquisa é 
possibilitada graças à participação da pesquisadora na comunidade surda e do (re)conhecimento 
dos sinais referentes aos topônimos. O objetivo principal deste trabalho é o registro e análise 
dos sinais toponímicos referentes às cidades mineiras de Araguari, Uberaba e Uberlândia, além 
de Minas Gerais, que dá nome ao Estado. O léxico toponímico é reconhecido por evidenciar 
as influências físicas, geográficas e culturais de um determinado lugar, por isso carrega em si 
uma estrutura de caráter motivado. Dick (1990) reforça que o topônimo, ao contrário de outros 
elementos da língua, possui um processo que possibilita a identificação de sua motivação. As 
análises proverão um corpus especializado em Libras, viabilizando a identificação de processos 
motivacionais na nomeação toponímica em Língua Portuguesa e em Libras, apontando para a 
relevância de estudos linguísticos que englobam tanto a modalidade oral-auditiva quanto a visual-
espacial, como é o caso da Libras. Assim sendo, este estudo analisa a toponímia em Libras, em 
torno de evidências de concretude dos fenômenos linguísticos de índole motivacional de acordo 
com as taxes toponímicas propostas por Dick (1990).

Palavras-chave: Toponímia. Libras. Análise motivacional. Triângulo Mineiro.
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CONHECENDO UM POUCO SOBRE INSTRUMENTOS LEXICOGRÁFICOS DE 
LIBRAS DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL

Leandro Andrade Fernandes – UFCAT/UFU
leandroandrade.letras@gmail.com

Vanessa Regina Duarte Xavier – UFCAT

Resumo: O léxico pode ser definido como o conjunto de palavras de uma determinada língua 
e, para ser possível as interações sociais, deve ser compartilhado parcialmente por membros 
de uma sociedade. À vista disso, assim como as línguas orais, as línguas de sinais, em especial 
a Libras, possuem a tradição de registrar seu léxico em obras lexicográficas, como listas de 
palavras, vocabulários, glossários e dicionários, sejam eles em formatos impressos ou digitais. 
A primeira obra de que se tem notícias que objetivou o registro e a descrição do léxico da Libras 
foi idealizada por Gama (1875) e, desde então, inúmeros produtos lexicográficos foram e estão 
sendo elaborados e disponibilizados para as comunidades surdas e utentes da língua. O presente 
trabalho tem como escopo apresentar uma revisão de literatura relacionada às diferentes obras 
lexicográficas em Libras atribuídas ao universo infantil. Por conseguinte, será realizada uma 
consulta na plataforma CAPES, de modo a discorrer, caracterizando sua ordem cronológica, 
quanto: i) às naturezas das obras lexicográficas, ii) aos seus objetivos e público-alvo, iii) à seleção 
da sua nomenclatura e iv) à estrutura dos verbetes. A prática de confecção de dicionários tende, 
com o passar do tempo, a se aperfeiçoar, aproximando-se o máximo possível das necessidades 
de seus consulentes. Isto posto, tencionamos, com este trabalho, contribuir para os estudos 
(meta)lexicográficos da Libras, uma vez que esta pesquisa possibilitará perceber a estrutura 
das diferentes obras existentes, assim como os possíveis avanços nas formas de organização e 
descrição do léxico da Libras nelas.

Palavras-chave: Instrumentos lexicográficos. Público infantil. Libras.
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O DISCURSO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: UMA ANÁLISE SOBRE O 
PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE SURDOS MATRICULADOS NO 

ENSINO MÉDIO EM ITUMBIARA-GO

Susã Disilvania dos Santos Carvalho – IFG
susadilsivania15@gmail.com

Wáquila Pereira Neigrames – IFG
waquila.neigrames@ifg.edu.br

Lucas Eduardo Marques Santos – UFCAT
lems.lucas@gmail.com

Resumo: Esta pesquisa se baseia sob a perspectiva de que o professor deverá ser capacitado 
para lidar com as diferentes realidades de aprendizagem em sala de aula. Por isso, ele precisará 
considerar o processo individual de desempenho de seus educandos. Neste estudo ressaltamos o 
contexto de aprendizagem focado na disciplina de química para discentes Surdos. Observamos 
que as metodologias utilizadas nesta situação ainda são escassas, e nem todas são adaptadas para 
atender a especificidade dos Surdos podendo dificultar o aprendizado deles. O objetivo desta 
investigação é verificar, por meio de relatos dos professores, as principais dificuldades no ensino 
de Química encontradas no ensino/aprendizagem de discentes Surdos do ensino médio em quatro 
escolas públicas na cidade de Itumbiara-Go. Além disso, discutir se o fato de o professor saber 
Libras para se comunicar com estes educandos pode interferir neste processo. Buscamos como 
aporte teórico Mendonça, Oliveira e Benite (2010); Lima (2012); Neigrames (2018) entre outros. 
Vale salientar que, estamos em fase de coleta de dados e para tal utilizamos um questionário 
semiestruturado, que está sendo aplicado a professores atuantes em salas de ensino médio que 
tenham Surdos. Após esta coleta de dados será realizada uma análise qualitativa para saber 
quais tipos de metodologias e/ou adaptações os docentes fazem para atender estes discentes, 
verificando, ainda, se há participação/atuação do intérprete/tradutor de Libras neste processo. 
A partir dos dados parciais já coletados, pôde-se perceber que a maioria dos professores não 
possuem a preocupação com a adaptação e/ou buscar metodologias que atendam às necessidades 
desses educandos, deixando-os em uma situação de aprendizagem comprometida.

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem. Discurso. Educandos surdos. Libras.

 
 
 

 
 



I ENCONTRO DE EGRESSOS E PÓS-GRADUANDOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT
17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021

REALIZAÇÃO: Discentes PPGEL                                                                                                         PARCEIROS
Site Oficial do Evento: www.even3.com.br/encontroegressoseposgraduandos                            
E-mail: encontroegressoseposgraduandos@gmail.com
Instagram: @encontroppgelufcat

97

SILENCIAMENTOS DAS MULHERES SURDAS

Thainã Miranda Oliveira – UFT
miranda.libras@gmail.com

Resumo: A sustentação das comunidades surdas como minoria linguística valoriza a cultura surda, 
cuja essência está nas interações sociais dos surdos, nas línguas de sinais e recentemente, nas 
produções artísticas. O novo deslocamento epistemológico, uma nova visão ao se lidar, dirigir ou 
narrar essas comunidades e suas histórias, de deficientes para diferentes, infelizmente ainda não 
se aplica de forma igualitárias para todos os membros. Os homens surdos são encarados como 
diferentes e as mulheres surdas ainda como deficientes. Logo, as violências e opressões culturais 
não se revelam semelhantes para todos os membros das comunidades surdas e não se resumem à 
relação colonial ouvinte/surdo. As problemáticas que atingem as mulheres surdas, são distintas 
dos preconceitos vividos pelos homens surdos. Sobre isso, Perlin e Vilhava (2016), reforçam que 
mulheres surdas se mostram silenciadas e invisibilizadas tanto pela sociedade majoritariamente 
ouvinte, como nas relações internas das próprias comunidades surdas, compondo marcas: ser 
mulher e ser surda, ser mulher surda e negra, ser mulher surda e lésbica, por ilustração. Portanto, 
a partir de tais problemáticas sociais e culturais e considerando as produções literárias como 
espaço de empoderamento e reconhecimento identitário, cultural e estético para as comunidades 
surdas, proponho investigar a literatura em língua de sinais, mas em especial a literatura produzida 
por mulheres surdas.

Palavras-chave: Literatura surda. Língua de sinais. Mulheres surdas. Interseccionalidade.
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AS ABORDAGENS DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E SUAS INFLUÊNCIAS 
PARA O ENSINO DE L2

Soraia Campos Santos Ferreira – UFT
soraia.cs324@gmail.com

Suelen Silva de Oliveira – UFT

Resumo: A pesquisa intitulada ‘As abordagens de aquisição da Linguagem e suas influências para 
o ensino de L2’ foi fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Letras: Libras 
(UFT), realizado no ano de 2018, sob orientação da professora mestre Suelen S. de Oliveira. O 
estudo constitui numa análise das metodologias existentes para o ensino de libras como segunda 
língua (L2) e suas respectivas fundamentações teóricas, das quais advém de teorias de aquisição 
da linguagem constituindo abordagens de ensino. O objetivo deste trabalho foi perceber se as 
metodologias de ensino de Libras se diferem das metodologias utilizadas no ensino de línguas 
orais. Para isto, analisamos as metodologias utilizadas por 1 (um) professor Surdo da rede pública 
de ensino municipal de Porto Nacional, o qual ministra aulas de Libras para ouvintes. A área de 
ensino de Libras ainda é recente. Devido a isto, as práticas de ensino de Libras correm o risco 
de estarem sendo executadas sem que se tenha uma base teórica especializada para o ensino 
de língua de modalidade viso-espacial, língua com características distintas se comparada com 
línguas orais – auditivas. Desse modo, pode-se considerar que alguns aspectos dessa língua 
estejam sendo negligenciados por estar adotando metodologias de ensino voltadas às línguas 
orais-auditivas. Dentre os principais teóricos utilizados para a pesquisa destacam-se: GESSER 
(2012), LEFFA (1988), e NEVES (2011) e OLIVEIRA, (2017).

Palavras-chave: Libras. Ensino. Metodologias. Abordagens. Comparação.
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CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS LITERÁRIOS PARA O ENSINO DE LIBRAS 
PARA SURDOS COMO L1

Suelen Silva Oliveira – UFT
Giselma Ribeiro de Souza – IFB 

giselma.souza@ifb.edu.br

Resumo: Os textos literários podem ser uma ferramenta de ensino de língua eficaz para o 
ensino de língua, pois a partir das narrativas, traduzidas para a Libras, podemos contar com 
vários elementos linguísticos, além de elementos lúdicos que favorecem a imaginação e a 
contextualização de fatos. As práticas de ensino analisadas ocorreram durante 3 (três) oficinas 
de ensino de Libras como L1, ofertadas em um colégio Estadual de Goiânia no espaço do AEE 
(Atendimento Educacional Especializado), destinadas para adolescentes Surdos da referida 
instituição de ensino. Optamos por uma metodologia interacionista (Braggio, 1992) do qual um 
dos principais pressupostos é a de que o ensino de Língua como L1 deve ser contextualizado, 
podendo as narrativas literárias serem ferramentas de ensino. Como método de ensino utilizamos 
contos literários. A literatura contribui para a formação humanística, principalmente contos de 
fadas que têm como característica levar uma moral; formação crítica, conseguimos relacionar fatos 
das narrativas com acontecimentos atuais e uma formação linguística, através da observação dos 
contos em Libras o aluno consegue adquirir novos léxicos e internalizar a gramática da Libras. 
Dentro de um texto literário podemos encontrar variações gramaticais da língua, desta forma 
tornando-se um bom instrumento de ensino. Zyngier (1997) fala sobre “A literatura é meramente 
mais uma forma de se usar a linguagem e se utiliza de recursos que existem na linguagem do 
dia-a-dia”. Utilizando-se de todos os recursos linguísticos encontrados em textos literários, os 
alunos puderam internalizar a gramática da língua.

Palavras-chave: Libras. Ensino. Metodologias. Literatura. Contos.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 15

DAS CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA, DE EMERGÊNCIA E DE POSSIBILIDADE: 
A ARQUEGENEALOGIA COMO INSTRUMENTO PARA A LEITURA DE 

ENUNCIADOS MIDIÁTICOS

Bruno Franceschini – UFCAT
Aldenir Chagas Alves – UFCAT

chagasaldenir@gmail.com

Resumo: Este simpósio objetiva reunir trabalhos que se proponham a discutir, a partir dos estudos 
discursivos foucaultianos, enunciados situados nos diversos campos das práticas discursivas 
midiáticas, dentre estas, em áreas como a propaganda, música, cinema, conteúdos para redes 
sociais e/ou internet. A tarefa proposta por Michel Foucault sobre a descrição arqueológica dos 
objetos discursivos possibilita o trabalho da análise das condições históricas de possibilidades do 
saber. Ademais, para se empreender uma leitura pautada no método arqueológico, faz-se necessário 
acionar as condições de existência dos enunciados, bem como os dispositivos, no funcionamento 
do par saber-poder, os quais são produtores de discursividade e também convocam a genealogia 
para o gesto de leitura dos discursos. Assim, pode-se articular uma reflexão capaz de definir os 
discursos em sua especificidade, mostrando a modalidade do jogo das regras dos regimes de saber-
poder que são utilizadas pelos sujeitos para a produção de enunciados. Desta forma, este simpósio 
pretende congregar trabalhos que mobilizem em suas análises a arquegenealogia foucaultiana 
com vistas a realizar a escansão dos discursos, definir o domínio dos enunciados e fazer aparecer 
as regras de práticas discursivas que se instauram com a produção dos discursos que aparecem 
nos objetos destes campos de distribuição de ideias. Posto isto, almeja-se discutir, através das 
materialidades da linguagem flutuante e cotidiana dos discursos midiáticos, o funcionamento dos 
discursos, com suas regularidades, contradições, nas quais o acontecimento e suas consequências 
incidem na produção da subjetividade que determina quem nós somos hoje.

Palavras-chave: Estudos discursivos foucaultianos. Arqueologia. Genealogia. Enunciado. 
Produção midiática.
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O ENTRE A VOZ QUE CANTA E O DISCURSO QUE SE ENUNCIA: UMA 
ABORDAGEM SOBRE AS QUESTÕES DE AUTORIA E SUBJETIVIDADE NAS 

MÚSICAS DO FEMINEJO

Aldenir Chagas Alves – UFCAT
chagasaldenir@gmail.com

Bruno Franceschini – UFCAT

Resumo: Este trabalho propõe investigar no escopo dos estudos discursivos foucaultianos, as 
relações de autoria como ponto de partida para se pensar a contradição a partir da construção 
da subjetividade do sujeito mulher na música sertaneja, cantada por vozes femininas que, nos 
processos de divulgação pelos canais midiáticos, recebeu o nome de “feminejo”. As letras das 
canções compostas por autores femininos e masculinos, quando submetidas à leitura à luz da 
função autor, conceito preconizado por Foucault, promovem uma dada flutuação/desestabilização 
no modo de funcionamento da autoria. A análise de recortes enunciativos de canções de cantoras 
como Marília Mendonça e Nayara Azevedo apresenta um funcionamento discursivo da função 
autor nesse viés flutuante, possibilitando uma materialidade que possibilita discutir e questionar 
quem é o sujeito mulher que se enuncia nas letras de canções do feminejo? A partir da metodologia 
arqueogenealógica, investigam-se as condições de existências dos enunciados do feminejo, os 
quais permitem descrever a formação dos dispositivos no funcionamento do par saber-poder como 
instrumentos que permitem pensar a instância fundadora dos sujeitos que se apresentam nesse 
gênero musical. Para tanto, os recortes enunciativos das letras elaboradas por autores masculinos 
destinados às cantoras do sertanejo, ao serem confrontadas com as letras de composições 
femininas, podem evidenciar se há ou não posições discursivas que se direcionam à produção 
disciplinar do sujeito feminino. Nesta perspectiva, os dizeres sobre a mulher das letras do 
feminejo se direcionam à governamentalidade neoliberal produzindo um sujeito econômico 
estruturado por diferentes tendências, nas quais atendem às capturas da sociedade disciplinar e 
à governamentalidade neoliberal.

Palavras-chave: Estudos discursivos foucaultianos. Arqueologia. Genealogia. Enunciado. 
Feminejo.
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A IMAGEM DE SI PELA MEMÓRIA EM BLUESMAN DE BACO EXU DO BLUES

André Cezar de Moraes – UFCAT
demoraes.com@hotmail.com

Resumo: A compreensão deste trabalho parte da perspectiva da identidade do sujeito negro dentro 
da sociedade brasileira aos fins do segundo decênio do século XXI, pela ótica do gênero musical 
rap, um dos elementos do movimento Hip-Hop. O rap tem fomentado novas possibilidades 
artísticas, o que contribui no desenvolvimento de novas identidades que se dão no bojo da 
comunicação oral e verbal. Assim, o rap além de elemento artístico é usado como uma ferramenta 
sociocultural, em que todo um grupo tem se valido para se ocupar em lugar de fala com um 
discurso insurgente que busca resgatar a memória coletiva e tê-la como uma referência ocular 
dessas novas gerações que foram apagadas durante muitos séculos. De maneira mais específica, 
o presente artigo busca compreender essa perspectiva emancipatória das identidades que por 
meio da memória reconta o passado e reinterpreta o presente. Para tanto, o artigo se vale da 
canção Bluesman (2019) do rapper soteropolitano Baco Exu do Blues, sobre a luz e compreensão 
acerca do tema como, Michael Pollak (1992), Stuart Hall (1992), Lucio Santos (2011), Thomas 
Bonnici (2003) entre outros.

Palavras-chave: Identidade. Memória. Imagem. Negro. Rap.
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PANTERA RUIVA E A INFLUENCIADORA ESPIÃ DIGITAL: ANÁLISE  
DISCURSIVA EM UM VÍDEO DE HUMOR

Mauricio Divino Nascimento Lima – UFCAT
mauriciomdt@gmail.com

Antônio Fernandes Júnior – UFCAT

Resumo: As redes sociais formam uma arena rica para diversas produções discursivas. Espaços 
historicamente ocupados pela mídia tradicional e pela indústria do entretenimento são hoje 
disputados por sujeitos denominados digital influencers. Esses sujeitos reproduzem discursos 
por meio de distintos gêneros: stories, vídeos, fotos, tweets e esses, por sua vez, geram lucro 
e se tornam cada vez mais regulares. Este estudo tem como objetivo problematizar o discurso 
de sarcasmo reproduzido em uma animação publicada por um canal hospedado no Youtube 
“Sociedade da Virtude”. A animação é uma produção humorística que satiriza por meio de 
paródias os gêneros discursos de super-heróis. Especificamente no episódio Pantera ruiva e a 
influenciadora espiã digital lançamos um olhar analítico para a constituição de duas personagens: 
a espiã transgênero e a espiã influencer. A construção dessas personagens satíricas está ligada 
a um acontecimento discursivo específico, pois essa produção é possível graças a condições 
históricas de possibilidade de um mundo conectado em redes sociais. O trajeto metodológico 
desta análise passa por uma leitura arquegenealógica dos discursos em questão, uma abordagem 
que é possível graças aos postulados de Michel Foucault. O que implica dizer que, a análise dessa 
animação passa pela descrição de seus enunciados, pela descrição da constituição dos sujeitos 
que se posicionam no vídeo em questão, e pela problematização dos jogos de poder-saber que 
tornam o efeito de humor possível.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Humor. Sociedade da virtude.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 16

RESISTÊNCIA E PODER NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS

 
Antônio Fernandes Júnior – UFCAT

Raquel Costa Guimarães Nascimento – UFCAT
raquelcostaguimares@gmail.com

Resumo: A Análise do Discurso Francesa (AD) e, em especial, a que se apoia nas contribuições 
de Michel Foucault, tem sido de enorme relevância para a leitura de diferentes tipos de texto, 
estejam eles materializados na forma de obras literárias, jornalísticas, letras de músicas, peças 
cinematográficas ou publicitárias, além das diversas possibilidades de postagens de internet. 
Os apontamentos teórico-metodológico dessa vertente, no que diz a respeito às reflexões sobre 
enunciado, discurso, sujeito, poder e resistência - entre outros - se constituem como ferramentas 
pertinentes para escavar e observar os discursos enquanto aquilo que constrói sujeitos e emergem 
conforme possibilidades históricas singulares. Levando em conta a afirmação foucaultiana de 
que o discurso não é apenas um palco de disputas, mas também algo pelo qual os sujeitos lutam, 
algo a destacar, além das questões relativas ao saber e ao poder, são as insurgências que eles 
suscitam, as quais não são apenas lutas contra as autoridades ou instituições, em uma disputa 
verticalizada, mas lutas transversais que se materializam no campo do discurso. Nesse sentido, 
deve-se destacar que o poder se dá por meio de relações e a pergunta a ser feita não é o que é 
o poder ou de onde ele vem, mas como ele se exerce e de que forma os sujeitos criam modos e 
estratégias de resistência frentes aos poderes que teimam em capturar e padronizar as condutas 
no campo social. Segundo as orientações foucaultianas, a análise das relações de poder devem 
ser analisadas a partir das práticas de resistência, pois são elas que indicam onde, como e sobre 
quem o poder atua. Tendo tais perspectivas em vista, convidamos para que sejam debatidos 
neste GT, propostas de trabalho que discutam discurso, relações poder (biopoder, biopolítica) e 
resistência nas políticas do presente, ou questões correlatas. 

Palavras-chave: Discurso. Poder. Resistência. Biopoder. Biopolítica.
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CAMINHOS POR VIR: UMA REFLEXÃO ACERCA DAS RELAÇÕES DE PODER 
NO CAMPO DA LINGUAGEM

Ueliton André dos Santos Silva – UNEB
ueliton_andre@hotmail.com

Letícia Portella Milan – UFSC

Resumo: O pensamento conservador brasileiro imbricado com a ideologia dominante encontra 
um solo fértil para a imposição e a inscrição dos seus padrões no cenário social. Quando voltamos 
nosso olhar para o curso da história, é notório os efeitos nocivos desencadeados pela repressão 
e opressão de um país marcada por jogos de racialização que culmina no campo da exclusão, 
discriminação, e no limite, a desumanização dos indivíduos classificados como inferiores ou 
selvagens. Frente a essa problemática, o presente trabalho tem por objetivo promover uma 
reflexão acerca dos circuitos de poder que operam no campo da linguagem. Desse modo, quando 
pensamos a linguagem enquanto dispositivo é perceptível que a eclosão da língua padrão imposta 
e instituída como universal e neutra, ressoa como um construto eficiente para o processo de 
hierarquização e marginalização das línguas destoantes do modelo requerido. Assim, para se 
pensar a questão da língua e da linguagem em um dado território, se faz importante a inserção 
das cadeias e forças de poder que atuam sob tais relações, pois só assim é possível refletir de 
forma contextual e problematizadora acerca de determinados fenômenos que eclodem desse 
encontro, a saber, preconceito, discriminação, opressão e exclusão material, social e simbólica. 
Portanto, como nos lembra Foucault (1999), onde quer que exista relações de poder é possível 
eclodir relações de resistência. Para a materialização deste estudo foi empregada a metodologia 
de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. Logo, os dados foram coletados em livros e 
artigos de periódicos científicos virtuais.

Palavras-chave: Língua. Linguagem. Comunicação. Poder. Resistência.
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POSICIONAMENTOS E DESLOCAMENTOS DO MOVIMENTO LGBT+ (DE 
UBERLÂNDIA)

San Thiago de Araújo e Silva – UFU
santhiago.araujo@gmail.com

Resumo: Os signos que representam o movimento LGBT+ são determinados em relações de poder, 
o que se materializa na proliferação de siglas que lhe servem como nomenclaturas, tais como GLS, 
GLBT, LGBT, LGBTI e outras. Siglas essas que se multiplicam devido a um anseio classificatório 
e identitário que, ao passo que dá representatividade e problematiza o quadro cisheteronormativo, 
cristaliza outros padrões disciplinatórios. Interpelado, então, pela possibilidade de o movimento 
estar promovendo regulações, em detrimento de questionar os padrões normativos dos corpos e 
das práticas, objetivo-me a estudar seus posicionamentos e deslocamentos. Para isso, tomo como 
recorte analítico uma de suas manifestações, que se concretiza na Parada do Orgulho LGBT+ 
de Uberlândia. Dessa forma, faço, neste estudo, uma análise discursiva de slogans, encontrados 
por buscas em veículos midiáticos, empregados como temáticas das edições deste evento. Nas 
análises, calcado pelos estudos discursivos de Foucault e Pêcheux, busco identificar os sentidos 
que ressoam dessas enunciações e as condições que as possibilitam serem enunciadas. Por 
fim, reflito acerca de uma possível necessidade de autocrítica do movimento LGBT+, sobre as 
políticas que estrategicamente têm assumido, partindo da compreensão de que as identidades são 
(re)inscrições em práticas e rechaçamento de outras, e não produtos da essência dos indivíduos.

Palavras-chave: Estudos Queer. Colonialidade. Identidade. Análise do discurso. Parada do 
orgulho LGBT+ de Uberlândia.
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NOLITE TE BASTARDES CARBORUNDORUM: DISCURSOS, PODERES E 
RESISTÊNCIAS EM THE HANDMAID’S TALE

Thainá da Costa Lima – UFPB
thaii.dacosta@gmail.com

Resumo: The handmaid’s tale é uma série de televisão estadunidense de grande sucesso no Brasil. 
Baseada no romance homônimo da escritora canadense Margaret Atwood, publicado originalmente 
em 1985, seu primeiro episódio foi lançado em 2017 pelo Hulu. A série apresenta uma narrativa 
distópica que se passa em Gilead, sociedade que nasce no território dos antigos Estados Unidos. 
Este é um lugar fictício em que se promove, em pleno século XXI, uma revolução teocrática a 
qual tem como prática discursiva principal a escravização de mulheres férteis justificada pela 
problemática de fertilidade que estava se alastrando pelo mundo. Partindo deste cenário e fazendo 
uso de fotogramas de algumas cenas da narrativa, esta pesquisa possui o objetivo de problematizar 
as relações de poder e os lugares de resistência que se apresentam, principalmente, na primeira 
temporada da série. Trata-se, em suma, de identificar como tais relações são exercidas sobre 
os corpos das personagens utilizando tecnologias e técnicas da soberania, das disciplinas e da 
biopolítica e, além disso, de analisar como esse movimento produz determinadas resistências que 
emergem nas microesferas sociais. Como aporte teórico-metodológico, utilizamos a Análise do 
Discurso de linha francesa a partir das reflexões de Michel Foucault em suas fases arqueológica 
e genealógica articuladas com as teorias de gênero.

Palavras-chave: Poder. Resistência. Gênero. The handmaid’s tale.
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A CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA DAS EGRESSAS DO SISTEMA CARCERÁRIO 
FEMININO NO INTERIOR GOIANO

Gabriela Magalhães Sabino – UEG
gabysabryna28@gmail.com

Resumo: Objetivamos apresentar a síntese do projeto de pesquisa da dissertação que demonstra 
como as ex-presidiárias do interior goiano tem se constituído e como foram constituídas sócio-
historicamente. Como objetivos específicos abordaremos as posições-sujeito, as práticas 
subjetivas e os ethe em relação às imagens de si e nos diferentes efeitos de sentido das mulheres 
taxonomizadas como ex-presidiárias, ex-detentas, ex-apenadas e ex-encarceradas. Analisaremos 
também o funcionamento das práticas subjetivas no pós-cárcere e como emergem as promoções 
das práticas de liberdade para oportunizar protagonismo por meio da voz, em discurso direto, algo 
que deveria ser legitimado, mas que não ocorre para esse nicho social de que pouco ou nada se 
fala. Mobilizamos, como metodologia, a fundamentação teórica da Análise de Discurso de linha 
francesa, que considera a relação indissociável entre língua, sujeito, contexto sócio-histórico e 
ideológico. Selecionamos o aporte teórico foucaultiano para a compreensão do cárcere. O corpus 
de pesquisa é composto por enunciados produzidos por sete egressas do interior do estado de 
Goiás. A coleta de dados consistiu em uma pesquisa de campo realizada por entrevista estruturada, 
mediante um questionário com quarenta e nove perguntas, divididas em cinco tópicos. Como 
resultados parciais, percebemos que as práticas de si por meio da disciplinarização do corpo 
das mulheres que estiveram encarceradas são permeadas pela biopolítica, pelo poder pastoral 
e, simultaneamente, pelo biopoder, pois alguns depoimentos paradoxalmente demonstram a 
exigência do poder disciplinar, útil e dócil, não violento, na prisão.

Palavras-chave: Cárcere feminino. Saberes. Poderes. Processos de subjetivação. Biopoder.
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AS RELAÇÕES DE PODER E A RESISTÊNCIA FEMININA NO ROMANCE MAR 
MORTO DE JORGE AMADO

Gustavo Amaral Coimbra – UFCAT
gustavocoimbra110@gmail.com

Antônio Fernandes Junior – UFCAT
Marcelo Vinicius Costa Amorim – UFCAT

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar, da perspectiva da Análise do Discurso, os 
enunciados do romance Mar Morto (1936), de Jorge Amado, vislumbrando refletir sobre os 
discursos de resistência produzidos em oposição ao sistema vigente que objetivava as mulheres 
como frágeis e dependentes de seus companheiros. Nas materialidades selecionadas, o autor 
descreve as experiências de homens que dedicam suas vidas ao trabalho no mar e de suas esposas, 
cuja ‘obediência’ aos companheiros colocam-nas em condição de passividade, isto é, em constante 
espera pelo retorno dos mesmos em função dos trabalhos no mar. Contudo, a personagem Rosa 
Palmeirão surge como sujeito transgressor que vive em oposição aos modos de vida dados para 
as mulheres daquela região. Ao contrário das demais, ela não se casa, não tem filhos e viaja 
constantemente entre diversas cidades do Brasil, algo que só era feito pelos homens. Além disso, 
as suas atitudes a retiram da visão de frágil e dependente de alguma figura masculina, visto 
que, ela resiste aos constantes abusos e tem os seus feitos recontados pelos homens de diversas 
gerações. A partir do convívio com Rosa, outras mulheres se subjetivam e tecem estratégias de 
resistência para sobreviverem sem a dependência dos homens. Nesse contexto, objetiva-se verificar 
e analisar o funcionamento destas estratégias elaboradas por estas mulheres. Além de observar 
as relações de poder firmadas entre os sujeitos homens e mulheres que vivem na beira do cais 
baiano. Para tanto, utilizamos os estudos desenvolvidos por Michel Foucault, primordial para a 
efetivação desta pesquisa. Resultou-se, pois, na constatação da objetivação e subjetivação dos 
sujeitos nas materialidades analisadas, a partir dos quais foi possível analisar como as mulheres 
passam de uma condição de passividade para um movimento de ruptura e resistência com os 
lugares de sujeito a elas designados socialmente nos textos discutidos.

Palavras-chave: Poder. Resistência. Mar Morto. Jorge Amado.
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INUMERÁVEIS E DEMARCAÇÃO JÁ: A ARTE COMO ESTRATÉGIA DE 
RESISTÊNCIA

Antônio Fernandes Júnior – UFCAT
Raquel Costa Guimarães Nascimento – UFCAT

raquelcostaguimares@gmail.com

Resumo: Neste trabalho, observamos como as produções artísticas funcionam enquanto estratégia 
de resistência, tomando como objeto de análise as músicas Inumeráveis e Demarcação Já. A 
primeira, de Chico César, é a musicalização do poema escrito por Bráulio Bessa, que, por sua 
vez, foi inspirado no site de mesmo nome, que conta a história de pessoas mortas por covid-19. 
O segundo é produção de vários artistas e convidados que cantam e protestam a favor da 
necessidade de demarcação de terras indígenas, cuja regularização está em pauta no Supremo 
Tribunal Federal. Tomamos ambas as músicas, que circularam especialmente nos meios digitais 
no período de 2020/21, enquanto estratégias de resistência, pois emergem como contraponto ao 
modelo econômico neoliberal, cujo foco se volta para a retomada da economia em plena pandemia 
da Covid-19, independente do número de mortos, ou pela liberação de terras indígenas aos setores 
do agronegócio e da exploração de minérios. A defesa da vida e das memórias de sujeitos, tanto 
das vítimas da Covid quanto da população indígena (vida, ancestralidade, direito à terra etc.) se 
inscreve nos enunciados dos vídeos e canções Inumeráveis e Demarcação Já. Nessas canções, 
torna-se visível discursos que afirmam a vida, as memórias e os afetos contra a frieza do mercado 
e de sua constante preocupação com os números.  A batalha das nações indígenas por território 
não emerge apenas nesse momento, contudo, tanto a questão da pandemia, as milhares de mortes 
que se multiplicam sem um luto necessário, quanto a questão da luta indígena se cruzam nessa 
formação histórica revelando a fragilidade social em que tais povos vivem. Faremos essa análise, 
pensando a partir das noções foucaultianas de poder e resistência. Desse modo, tomaremos a 
execução musical e os discursos que, delas, emergem como uma estratégia de resistência que 
pode ser criativa, afetiva e pedagógica.

Palavras-chave: Resistência. Poder. Inumeráveis. Demarcação Já.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 17

GUIMARÃES ROSA E SUAS NUANCES

Suellen Cordovil da Silva – UNIFESSPA
Carlos Dias Júnior – UFPA 

Ana Flávia Ferreira de Melo – UFCAT
anaferreiraautora@gmail.com

Resumo: Guimarães Rosa (1908-1967), compõe uma notória originalidade em suas obras no 
contexto da década de 30. As imagens poéticas desenrolam-se em suas narrativas de forma a 
envolver o leitor com surpresas diante de uma linguagem criativa. O autor ganhou diversos leitores 
críticos ao longo dos anos. Grande Sertão: Veredas (1956), Corpo de Baile (1956), Primeiras 
Estórias (1962), Estas Estórias (1969 - póstumo), entre outras obras rosianas são marcadas por 
um fio de profundos embates emocionais, simbólicos, poéticos de seus personagens no mundo 
do Sertão. Rosa trouxe olhares peculiares para o espaço mineiro que abrangem níveis discursivos 
diversos do contexto Brasil e da Terra. Conhecer as mazelas e denunciá-las, passa a ser uma 
questão associada à função do autor e por conseguinte da obra. Os autores do Regionalismo 
possuem como referencial esse tipo de engajamento, que dialoga com o “não representar” simples 
e puramente como uma mimese ingênua. Legitimado pela crítica e inserido no cânone literário, 
Guimarães Rosa é considerado como um dos maiores escritores nacionais. “As grandes obras 
são inesgotáveis: cada geração compreende à sua maneira” [...] (COMPAGNON, 2006, p. 86). 
Portanto, diante das veredas rosianas, propomos este simpósio com o intuito de recebermos 
resumos de discentes, professores e/ou pesquisadores que se debruçam acerca das obras e do 
autor Guimarães Rosa. 

Palavras-chave: João Guimarães Rosa. Literatura brasileira. Simbolismo. Regionalismo. 
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ENVEREDADOS: SERTANEJO E SERTÃO EM O GRANDE SERTÃO VEREDAS

Raul Castro Brandão – UFCAT
castro.b.raul@gmail.com

Beatriz Carvalho Oliveira – UFG

Resumo: No presente artigo pretendemos estabelecer uma discussão relacional, quanto à 
representação e significado de Sertão e Sertanejo no romance Grande Sertão: Veredas. A 
discussão se pautará no estabelecimento de conexões com a ciência geográfica, em especial 
com a categoria paisagem, entendida enquanto fenômeno vivido, à guisa da subjetividade e 
das interações humanas com a natureza, enquanto parte do espaço. Para isso, tomamos como 
postulados o Sertão como Sertão Real, bioma, ecossistema, natureza, sertão natural e o sertão 
mítico, ou imaginário, sentimental e metafísico. Como também, a figura do Sertanejo, como 
elemento da dualidade do projeto republicano, sujeito símbolo da identidade nacional, para tanto, 
a cultura da violência, a pobreza extrema, culinária, costumes e tradições compõe a reflexão, 
no sentido de entendermos a unidade Sertão/Sertanejo além de um dicotômico entendimento 
conceitual. Dessa forma, nosso estudo visa discutir a construção identitária do sujeito sertanejo 
e sua inserção socioespacial.

Palavras-chave: Construção identitária. Sertanejo. Sertão. Paisagens. Memória.
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