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APRESENTAÇÃO 
 

O Seminário de Pesquisas do Mestrado em Estudos da Linguagem (SEPMEL),           

da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, apresenta como objetivo viabilizar           

o debate das pesquisas em andamento do Programa, tendo como principais atividades as             

sessões de avaliação de projetos e mesas de discussão em torno das experiências de              

pesquisa no campo dos estudos da linguagem. 

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

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

continuidade das pesquisas e elaboração das dissertações. O SEPMEL contempla, ainda,           

um espaço de interlocução voltado para estudantes de diversos cursos de Graduação e             

de Pós-Graduação Stricto Sensu da Regional Catalão UFG, que desenvolvam atividades           

institucionalizadas de pesquisa com investigação de objetos de estudo e corpus de            

análise relacionados a Estudos da Linguagem, de modo a apresentar resultados parciais            

e finais de suas investigações acadêmicas na modalidade “Comunicação Oral de           

Pesquisa”. 

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

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

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

Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da supramencionada Regional vislumbrem,         

no Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem, um espaço de diálogo e debate de               

suas descobertas e pesquisas, e os estudantes dos Cursos de Graduação nele vislumbrem             

um território de potencial continuidade de seu percurso de investigação científica           

iniciado nos limites da Graduação. 

Em 2018, o VI SEPMEL acontece entre os dias 26 e 28 de novembro na               

Regional Catalão/UFG, sob a coordenação do Prof. Dr. Bruno Franceschini e conta com             

a presença de Palestrantes de universidades diversas do Brasil e dos/as seguintes            

pesquisadores/as como debatedores/as de projetos: 

 

 

 

 

 
 



Linha 1: Discurso, Sujeito e Sociedade  
Profa. Dra. Cristina Batista Araújo (UFMT) 

Profa. Dra. Ekaterina Volkova Américo (USP) 

 

Linha 2: Literatura, Memória e Identidade  
Profa. Dra. Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG/RC) 

Profa. Dra. Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel (UFG/Goiânia) 

Profa. Dra. Maria Imaculada Cavalcante (UFG/RC) 

Profa. Dra. Suely Leite (UEL) 

 

Linha 3: Língua, Linguagem e Cultura  
Prof. Dr. Francisco José Quaresma Figueiredo (UFG/Goiânia) 

Prof. Dr. Phablo Roberto Marchis Fashin (USP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMAÇÃO 
 

 
 



  

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



RESUMOS 
 

MESA DE EXPERIÊNCIA DE PESQUISA 1 
 
 

Cotidiano escolar: entre o conhecimento e as políticas educacionais 
 

Cristina Batista de Araújo (CUA-UFMT) – Linha 1 
 

Por que estudar o cotidiano? O que os saberes e fazeres de professores e alunos têm a                 
dizer sobre a própria constituição do ensino? Por que as práticas dos sujeitos da escola               
nem sempre são ouvidas no universo do saber científico? Foi a partir de questões como               
essas que este percurso de pesquisa foi concebido, objetivando investigar o cotidiano            
escolar como um conjunto de práticas discursivas que se apresentam, por um lado,             
como resultado de uma tessitura histórica e, por outro, como um evento singular             
reiterado por seus atores. Nesse sentido, procura-se compreender, por meio da pesquisa            
do cotidiano escolar, como os sujeitos escolares se constituem (e são constituídos)            
na/pela linguagem em variadas relações de poder que se estabelecem em diferentes            
instâncias e que definem a apropriação institucionalizada do saber. A partir de uma             
concepção teórica que toma o cotidiano com atividade social, cuja dinamicidade           
possibilita a produção sócio-histórica dos sentidos (CERTEAU, 1994 e BAKHTIN,          
1995), objetiva-se realizar uma análise arqueológica da formação dos objetos de ensino,            
tendo em vista a organização dos discursos (FOUCAULT, 1995, 1996). Além disso,            
objetiva-se analisar os dispositivos utilizados pela escola para a formação dos sujeitos,            
por meio do estudo das práticas disciplinares (FOUCAULT, 1987), da produção de            
verdades sobre os indivíduos (FOUCAULT, 1988), e da espacialização do lugar como            
forma de resistência dos sujeitos (CERTEAU, 1994). A pesquisa bibliográfica se dá em             
documentos oficiais que normatizam o ensino de língua portuguesa no Brasil e a             
pesquisa de campo é desenvolvida em cinco escolas da rede estadual de ensino na              
cidade de Barra do Garças, onde os alunos do curso de Letras da Universidade Federal               
de Mato Grosso realizam o estágio curricular obrigatório. São realizadas observações e            
atividades de regência de classe que resultam no corpus de análise, além de entrevistas              
com os alunos e funcionários. Tudo isso tem possibilitado a reflexão sobre a língua              
portuguesa como objeto de ensino, sobre o papel que a escola ocupa na sociedade, e               
como essa instituição participa do processo de criação e manutenção de verdades e de              
produção de subjetividades (FOUCAULT, 1995, 1999). 
 
 

Tendências estéticas das narrativas juvenis brasileiras contemporâneas 
 

Larissa Warzocha Cruvinel (UFG) – Linha 2 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais do projeto de pesquisa            
“Narrativas juvenis brasileiras contemporâneas em três vertentes: especificidades        
estéticas, circulação editorial e recepção do jovem leitor”, desenvolvido na Faculdade           
de Letras da Universidade Federal de Goiás, com o financiamento da Fundação de             
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). Os resultados parciais dizem respeito             
à primeira parte da pesquisa sobre o mapeamento e análise das narrativas juvenis             

 
 



brasileiras que receberam os prêmios na categoria literatura juvenil da Fundação           
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Câmara Brasileira do livro, de 2000 a                
2012. A pesquisa tem como base um estudo importante sobre o gênero, a tese “Uma               
estética da formação: vinte anos de literatura brasileira premiada (1978-1997)”, de João            
Luís Cardoso Ceccantini, em que o pesquisador faz uma análise sistemática da produção             
juvenil premiada nas duas décadas anteriores à data de publicação das obras que             
compõem o corpus desta pesquisa. A partir dos dados levantados nessa tese, será feita              
uma exposição dos dados coletados sobre as obras juvenis publicadas de 2000 a 2012,              
tais como os gêneros predominantes, a dimensão pedagógica, o tempo das narrativas e o              
romance de tema histórico, a diluição de fronteiras entre a literatura juvenil e a literatura               
geral, entre outros. Como aporte crítico-teórico serão convocados os estudos de João            
Luís Ceccantini (2000), Flávio Carneiro (2005), Teresa Colomer (2006), entre outros. 
 
 

Veredas filológicas: texto, história e construção de sentidos 
 

Phablo Roberto Marchis Fachin (USP) – Linha 3 
 

A Filologia, desde os seus mais antigos registros, mantém um estreito laço com os              
textos, com a sua história, transmissão e forma de circulação. Ao observarmos o             
considerável conhecimento que temos a respeito da história das sociedades, das línguas,            
de seus costumes, de práticas religiosas, educacionais e administrativas, encontramos,          
como um dos seus principais propagadores, os textos. Tendo em vista os diferentes             
níveis de tratamento e abordagens teórico-científicas aplicados em pesquisas no          
contexto acadêmico, o resultado de diferentes estudos remete também a um           
diversificado conjunto de aspectos. Como os caminhos a que os textos nos conduzem             
não são lineares, nem haveria de ser, é claro, não só em razão de suas particularidades,                
mas também pela forma como são trabalhados e pelo que se destaca em determinado              
estudo e se desconsidera em outro, o resultado esperado depende do olhar do             
observador/pesquisador, do modo como se conduz a pesquisa, uma vez que os textos             
não são criados para serem fontes de estudo, mas são utilizados como tal, de acordo               
com as implicações teóricas de cada trabalho. Como integrante do complexo conjunto            
de atividades humanas, contextualizadas histórica e socialmente, possui relações com          
outros elementos, isto é, resulta de um contexto de produção. Seu sentido e a maneira               
como será lido, interpretado, utilizado e transmitido possuem uma série, muito           
relevante, de implicações, de diferentes naturezas. Dessa forma, do texto como objeto            
de estudo, o pesquisador passa a estabelecer relações com a sua história, seus             
responsáveis, a sua escrita e demais aspectos em conexão ao texto e ao objetivo da               
pesquisa. Trata-se de um dos caminhos da Filologia, entre outras ciências afins, como             
História, Paleografia, Diplomática, etc. Para caracterizar os percursos filológicos, suas          
veredas, apresentamos exemplos de importantes casos, com viés histórico, literário e           
linguístico, de como o conhecimento apurado dos textos pode interferir nos resultados            
de pesquisas acadêmicas. 
 
Palavras-chave: Filologia Portuguesa; História dos Textos; História da Língua         
Portuguesa.  
 

 
 



MESA DE EXPERIÊNCIA DE PESQUISA 2 
 
 

 
A (des)construção de gênero no romance Como se estivéssemos em palimpsesto de 

putas, de Elvra Vigna. 
 

Suely leite (UELL/UFF) – Linha 2 
 
A literatura de autoria feminina contemporânea apresenta uma grande diversidade, seja           
em termos de temática, de estilos, de focos narrativos e de representações das             
feminilidades e masculinidades. Elvira Vigna é uma das autoras que tem grande parte de              
sua obra voltada para a (des)construção de gênero. Vigna produziu dez romances e             
deixou outros três inéditos. Diante da pluralidade da obra da escritora e das diversas              
representações de mulheres contemporâneas, escolhemos, para essa mesa, dividir a          
experiência de pesquisa sobre o seu último livro Como se estivéssemos em palimpsesto             
de putas (2016). Nosso objetivo é analisar como a autora perpassa e descontrói as              
definições de gênero na narrativa em questão. 
 

 
Interação em língua estrangeira por meio do teletandem: um estudo com alunos 

brasileiros e alemães em um contexto tecnológico de aprendizagem 
  

Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG) – Linha 3 
 
Esta pesquisa teve por objetivo investigar as interações de aprendizagem          
em teletandem entre um grupo de estudantes brasileiros do Instituto Federal de          
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, Brasil, e um grupo de estudantes              
estrangeiros de duas universidades alemãs. Neste estudo, os estudantes brasileiros          
ajudaram seus parceiros estrangeiros com a aprendizagem de português e foram           
ajudados por eles na aprendizagem do inglês. Os participantes usaram um programa de             
computador chamado Openmeetings e também um dicionário eletrônico como uma        
ferramenta complementar. Os dados foram coletados por meio de sessões de           
conversação através do Openmeetings e foram analisados à luz de estudos sobre a teoria            
sociocultural, bem como sobre pesquisas relativas à aprendizagem de línguas          
em tandem/teletandem. A análise dos dados mostrou que os participantes usaram o           
inglês como língua de ancoragem para trabalhar com português e com o próprio inglês.              
Os dados também mostraram que a lousa interativa e o dicionário eletrônico foram             
usados como recursos complementares para o uso de áudio e vídeo para o processo de               
aprendizagem da língua do qual os aprendizes participaram. 
 
Palavras-chave: aprendizagem de línguas, Openmeetings, teletandem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MESA DE EXPERIÊNCIA DE PESQUISA 3 
 
 
 
 

Gótico imperialista e gótico colonialista: perspectivas, análises e contextos 
 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG-RC) – Linha 2 
 
O encontro entre a escrita fantástica e a literatura regionalista brasileira, produzida no             
alvorecer do século XX, fez da produção de artistas da época algo bastante peculiar,              
principalmente ao expor temas que carregam um arcabouço de possibilidades          
envolvendo leituras sociológicas, políticas e econômicas de um período crítico no           
Brasil: fim do colonialismo e início do sistema industrial. Se durante o indianismo o              
sertão era descrito de forma a ressaltar um espaço bucólico, pueril e nativo, no              
Modernismo o sertão é narrado através de nuances que o Brasil não queria exibir.              
Dentro desse quadro objetiva-se analisar como o sertão brasileiro vem, desde o            
Romantismo, se mostrando como terreno fértil não apenas para o entendimento dos            
rumos da Literatura Brasileira e da postura das elites em relação à constituição nacional,              
mas também como meio de se pesquisar a manifestação do fantástico brasileiro e, neste              
caso específico, para a manifestação do gótico local em diálogo com a tradição gótica              
europeia. Trata-se de um trabalho conclusivo, cuja metodologia se pauta em pesquisa            
bibliográfica que será devidamente referenciada ao longo do texto. 
 
Palavras-chave: Literatura Gótica. Colonialismo. Sertão brasileiro. 
 

 
O trabalho de multiplicação na formação de professores de Inglês: uma pesquisa 

narrativa perpassada pela perspectiva celaniana da Linguística Aplicada 
 

Viviane C. Bengezen (GPNEP – UAELL – UFG/UFCAT) – Linha 3 
 
Neste relato de experiência, meu ponto de partida é um dos capítulos do livro “Maria               
Antonieta Alba Celani e a Linguística Aplicada”, ao qual direciono uma atitude            
responsiva e, ao mesmo tempo, reflexiva, homenageando a memória dessa grande           
mestra e sua visão de linguística implicada multiplicadora e transformadora. O capítulo            
em questão, cujos autores são Dilma Mello e João Telles, destaca as ações             
multiplicadoras de Celani, apresentando a jornada educacional dos três pesquisadores e           
chegando às experiências que vivi com meus alunos do sexto ano da escola pública.              
Mello e Telles, ambos ex-orientandos de Celani, traçam o cenário de multiplicação de             
um sonho de Educação que se iniciou com a professora Celani, na cidade de São Paulo,                
e chega à escola pública na cidade de Uberlândia, onde eu era professora de Inglês do                
sexto ano. O sonho possível de Celani se concretiza nessa ponte universidade-escola e             
nos permite imaginarmos possibilidades futuras para a educação. Neste trabalho, analiso           
narrativamente as histórias que tenho vivido e narrado ao me tornar formadora de             
professores de Inglês no curso de Letras da Universidade Federal de Catalão e             
componho sentidos das experiências com meus alunos nas paisagens educacionais da           

 
 



escola e da universidade. Com base no conceito de experiência de Dewey (1938) e os               
critérios de experiência: continuidade e interação, e nas concepções da pesquisa           
narrativa conforme Clandinin e Connelly (2000), componho as narrativas “Os alunos do            
sétimo ano apresentam seus painéis no Canadian Day da universidade”, “Vídeo           
narrativas, o protagonismo do Everton e a conexão com Lowise” e “O exercício da              
coberta no Brasil: perspectivas pós-coloniais de ensino de línguas a partir de            
experiências com indígenas, quilombolas e o MST”. Essas narrativas permitem          
reflexões e provoc(ações) sobre autoria docente e discente, estética da escrita científica,            
inclusão, pertencimento pelas tecnologias digitais e vulnerabilidade do pesquisador.  
 
 
 
 

SESSÕES DE DEBATE DE PROJETOS 
 
 

O volume da ausência: sujeito, diálogo e morte em João Anzanello Carrascoza 
 

Bruno Oliveira 
PPGEL-UFG/RC-CAPES 

Grenissa Bonvino Stafuzza 
 
Os estudos sobre literatura encontram-se em ampla produtividade que não se restringe            
às áreas de Letras e Linguística, encontrando-se difundidos em diversas áreas do            
conhecimento, uma vez que muitas obras permitem aos pesquisadores investigar          
aspectos históricos, sociais, psicológicos, estéticos, éticos etc. presentes nas narrativas.          
Os escritos dos teóricos do Círculo de Bakhtin também tiveram como base escritos             
literários para pensar a vida e assim traçar questões referentes ao funcionamento da             
linguagem. Diante disso, compreendemos que as formulações teóricas desenvolvidas         
pelo Círculo permitem que analisemos os discursos dispostos nas obras de João            
Anzanello Carrascoza que operam na construção dos sujeitos presentes na obra do            
literato. A partir disso, comprometemo-nos a estudar a construção dos sujeitos nos e             
pelos diálogos sobre morte que constituem as obras Caderno de um ausente e Menina              
escrevendo com o pai presentes na Trilogia do Adeus (2017) de João Anzanello             
Carrascoza, que constituem o corpus da pesquisa. De modo mais específico,           
objetivamos Verificar por meio de revisões bibliográficas o funcionamento dos          
conceitos de cronotopo e exotopia no discurso literário em estudo; apontar e estabelecer             
as relações dialógicas entre teorias do Círculo e de filósofos que pensaram a morte para               
a compreensão dessa noção no discurso literário em estudo; identificar e analisar as             
relações dialógicas que operam na construção dos sujeitos nas narrativas; e analisar            
como a morte opera na construção dos sentidos e dos sujeitos. A pesquisa é de cunho                
bibliográfico, pois através dos escritos do Círculo de Bakhtin teremos aparatos teóricos            
para descrição, análise e interpretação do corpus e cotejaremos enunciados para refletir            
a construção dos sujeitos. Esperamos mostrar como os sujeitos são construídos em suas             
relações com a morte. 
 

 
 



Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Análise de Discurso Literário. João Anzanello          
Carrascoza. 
 
 
A constituição identitária do sujeito dialógico-ideológico na trilogia Divergente de 

Veronica Roth 
 

Cairo Joseph dos Santos Ferreira 
UFG/RC – UAELL - PPGEL 

Grenissa Bonvino Stafuzza 
 

O projeto é resultado dos estudos da linguagem sob a ótica teórica bakhtiniana, da              
leitura analítica da obra literária Divergente – uma escolha pode te transformar (2012),             
bem como das discussões e reflexões, realizados no segundo semestre de 2016, para a              
escrita e defesa do artigo que correspondeu ao Trabalho de Conclusão de Curso, na              
graduação do curso Letras Português da Universidade Federal de Goiás – Regional            
Catalão. O tema corresponde ao próprio título. O corpus refere-se aos três livros da série               
Divergente, de Veronica Roth, conhecidos nacionalmente como: Divergente – uma          
escolha pode te transformar (2012); Insurgente – uma escolha pode te destruir (2013);             
e, Convergente – uma escolha vai te definir (2014), sendo seu recorte os enunciados que               
corroborarão com a temática do trabalho. Tem como foco refletir sobre a constituição             
identitária do sujeito dialógico-ideológico Beatrice/Tris, personagem protagonista da        
trilogia Divergente, além de descrever, analisar e interpretar o corpus, assim como            
averiguar a produção de sentidos na enunciação em questão. A metodologia utilizada é             
descritivo-analítica de caráter interpretativo. A pesquisa fundamenta-se na concepção         
dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin, particularmente, nas obras Marxismo e            
filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da           
linguagem (2017), de Valentin Volóchinov, Estética da criação verbal (2011), de           
Mikhail Mikhailovitch Bakhtin e Estrutura do enunciado (s/a), de V. N. Voloshinov,            
entre outras. O estudo partirá da seguinte problematização: Como se dá a constituição             
identitária do sujeito dialógico-ideológico Beatrice/Tris dentro da sociedade na qual ele           
está inserido? Hipotetiza-se que a identidade do sujeito Beatrice/Tris é constituída           
socialmente, diante da interação discursiva na relação com o outro, portanto, trata-se de             
um sujeito dialógico-ideológico construído na e pela linguagem dos romances.          
Ressaltando que o sujeito é formado de fora para dentro, e não permanece o mesmo               
porque a sociedade na qual ele está inserido o transforma. 
 
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Sujeito. Divergente. 
 
 

Arquegenealogia bajubeira: uma análise de práticas de poder e resistência 
 

Pedro Anácio Camarano 
(PPGEL/UFG/RC) 
Bruno Franceschini 

 
Mais que um sistema que permite a inserção do ser na sociedade, a linguagem é uma                
ferramenta de constituição do próprio sujeito. Ao enunciar, o sujeito promove           

 
 



interpretações de seus desejos e do mundo; contudo, enquanto peça de uma conjuntura             
sócio-histórica, a linguagem é marcada por conflitos de poder. Depreende-se, a partir            
daí, que os sujeitos são constituídos por um emaranhado de discursos. O bajubá é uma               
linguagem inicialmente criada por travestis de rua a partir da utilização de palavras e              
expressões usadas nos terreiros de candomblé e que posteriormente foi adotada como            
forma de comunicação entre todos os integrantes do universo LGBT do Brasil. Esse             
código representa um repertório linguístico de um grupo de indivíduos que têm em             
comum o fato de sua simples existência questionar a heterocisnormatividade. Nossa           
pesquisa tem como propósito refletir de que forma o bajubá configura-se como            
resistência dentro do dispositivo de sexualidade. Para tanto será necessário descrever as            
condições de possibilidade do bajubá e identificar como a performance bajubeira           
influencia na construção identitária do sujeito LGBT. Como método adotaremos a           
arquegenealogia de Foucault. Como referencial teórico recorreremos à Análise do          
Discurso foucaultiana, à Linguística saussuriana, à Linguística Queer e aos Estudos de            
Gênero. O corpus da pesquisa consta de três vídeos do canal “Põe na Roda”, a canção                
“Odara” de Caetano Veloso, o clipe da música “Não Pode Esquecer o Guanto” da              
artista transgênera Leona Vingativa, e HQs produzidos por Kris Barz. As analises têm             
revelado que as relações de poder constituíram ao longo da história um impulso de              
padronização das identidades e orientações sexuais e que o bajubá se constitui como             
resistência frente à heterocisnormatividade. Até este momento já conseguimos perceber          
a linguagem é um lugar de luta permanente.  
 
Palavras-chave: Análise do Discurso foucaultiana. Linguística Queer. Bajubá. 
 
 

Livro Didático de língua portuguesa e identidades de gênero: construção de 
regimes de verdade para os corpos 

 
Ramon Diêgo Viana de Sousa  

(PPGEL/UFG/RC) 
Guilherme Figueira Borges 

 
O livro didático, hoje, é tido como um grande aliado dos professores nas aulas das mais                
diversas áreas do conhecimento, em contexto de educação básica. Em muitos casos, o             
livro didático tornou-se o único material utilizado pelo professor, interpelando-o em           
práticas diversas no espaço escolar. A presente pesquisa visa lançar um olhar sobre o              
livro didático de língua portuguesa (doravante LDP), por um viés discursivo.           
Almejando analisar como emergem as identidades de gênero e sexualidade no material,            
além de averiguar de que forma os enunciados suscitam verdades que regem as práticas              
corporais para os sujeitos em sociedade. Como recorte feito, foram escolhidas as três             
coleções mais eleitas pela rede pública estadual de Goiânia – GO são elas: “Português              
contemporâneo: diálogo, reflexão e uso”, Cereja, Dias e Damien (2016); “Português:           
contexto, interlocução e sentido”, Abaurre, Pontara e Bernadete (2016); e “Se liga na             
língua: literatura, produção de texto, linguagem”, de Simiscalhi e Ormundo (2016).           
Como objetivo, este trabalho prima por analisar, a partir das seções de gramática e              
produção de texto, materialidades, que por meio da linguagem, suscitam          
comportamentos para os corpos, através da malha discursiva presente no LDP.           
Buscar-se-á, no LDP, observar os discursos que são dispostos em meio social, que             

 
 



interpelam os sujeitos inseridos nas práticas educacionais, por meio dos textos,           
suscitando o que já temos dado por um discurso que sustenta os padrões já postos               
socialmente. O referencial teórico-metodológico que servirá a este trabalho pauta-se em           
questões de gênero, sexualidade e educação; analisando todas essas variantes pelo viés            
da Análise do Discurso de linha francesa. Espera-se como resultado, traçar um olhar             
investigativo de como o livro didático incide nas questões de gênero e sexualidade, por              
intermédio das práticas corporais dos sujeitos em contexto escolar.  
 
Palavras-chave: Ensino. Livro didático. Identidades de gênero. 
 
 

O personagem leitor nas trilhas das aventuras literárias: literatura juvenil 
contemporânea à luz da performance leitora 

 
Agatha Camila Ferreira Araújo 

(PPGEL/UFG-RC) 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

 
Concernente à construção de uma epistemologia sobre o subsistema literário juvenil,           
a presente pesquisa tenciona investigar perfis de Personagens-Leitores. Ao procedermos          
pela análise de narrativas que apresentam leitores tematizando a leitura e escritores            
tematizando a própria literatura, contemplaremos como mote de pesquisa a função           
metalinguística das narrativas, vez que os autores se voltam para o próprio código, ou              
seja, a linguagem literária, a leitura e a literatura por meio delas próprias, assim como o                
recurso intertextual. As obras a serem estudadas apresentam três perspectivas sob o            
ponto de vista autoral: a narrativa brasileira O fazedor de Velhos (2008) de Rodrigo              
Lacerda; a portuguesa Os livros que devoraram meu pai (2011) de Afonso Cruz e a obra                
mexicana O Livro Selvagem (2011) de Juan Villoro. A investigação será realizada com             
o intuito de compreender questões tais que: como se apresentam narrativas que            
conferem protagonismo a jovens leitores na contemporaneidade? Quais os processos          
estéticos referentes à linguagem, estrutura e temática que favorecem a construção do            
jovem leitor contemporâneo? O objetivo é identificar as características do leitor crítico e             
a importância da Literatura na juventude, o conhecimento e a experiência adquiridos            
através dessas leituras, sendo que os dados a serem analisados serão o perfil e o               
comportamento leitor dos PLs, bem como os processos de construção textual           
empregados pelos escritores em seus respectivos projetos literários. Acionaremos         
aportes teóricos e crítico-analíticos ancorados em teorias relacionadas aos estudos da           
literatura e conceitos estéticos, fundamentados por Calvino (1993) Compagnon (1996,          
1999), Eco (1991), Jouve (2002), Eagleton (2006), Todorov (2009), Fiorin (2013).           
Como os corpora de nossa pesquisa é constituído por narrativas juvenis, recorreremos a             
contribuições de todo um manancial histórico e teórico-crítico sobre esse subsistema           
literário, tais como: Ceccantini (2000, 2004), Coelho (2000), Colasanti (2004). Turchi           
(2006), Luft (2010), Martha (2010), Gregorin (2011), além de outros relevantes para a             
pesquisa. 
 
Palavras-Chave: Literatura. Leitor. Juventude. 
 
 

 
 



O demônio da sexualidade: as influências do patriarcado e da paternidade em 
Eudemônia, de Cassandra Rios 

 
Andressa dos Santos Xavier Silva 

(PPGEL/UFG/RC) 
Luciana Borges 

 
Cassandra Rios foi uma importante escritora na segunda metade do século XX, dando             
destaque em suas obras aos grupos socialmente marginalizados: gays, lésbicas e           
travestis. Por esse motivo foi censurada e processada, sendo considerada pornográfica e            
sofrendo um enorme apagamento no sistema literário brasileiro. A obra selecionada para            
o desenvolvimento deste projeto é Eudemônia, um romance que foi publicado em 1949             
e retratava a vida de uma jovem da alta sociedade, assumidamente lésbica e que depois               
de cometer uma tentativa de assassinato, acaba reclusa em uma clínica psiquiátrica para             
fugir da polícia, entretanto o pano de fundo dessa internação tem como objetivo tratar a               
sua doença – a homossexualidade. Pretende-se com esta pesquisa analisar as influências            
das relações de paternidade expressas na obra e também as influências das imposições             
patriarcais que se desenvolvem ao longo do romance, além de analisar como os temas              
tratados pela autora influenciaram no valor de toda a sua produção literária, visto que no               
mesmo período de sua produção existiam outras mulheres escritoras e que são            
amplamente conhecidas, lidas e estudadas até os dias atuais. Para isso se faz necessário              
buscar suporte teórico em Costa (1992), Trevisan (2018), Facco (2003), Borges (2013),            
entre outros. A metodologia para o desenvolvimento deste projeto consiste no           
levantamento de textos de teóricos e críticos de literatura brasileira, bem como de outras              
áreas que articulem a proposta e temática homoerótica e de forma especial, a questão do               
lesbianismo presente na escrita da autora, além do levantamento das obras publicadas            
pela autora. E também consulta a teses e dissertações que possam colaborar para a              
análise proposta nesse projeto.  
 
Palavras-chave: Cassandra Rios. Eudemônia. Sexualidade. 
 

 

Protagonistas de narrativas juvenis contemporâneas: de mãos dadas com o jovem 
leitor. 

 
Dayse Rodrigues dos Santos 

(PPGEL/UFG/RC) 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

 
Este projeto de pesquisa pretende debruçar sobre obras potencialmente voltadas para o            
público juvenil, perscrutando os traços que caracterizam a identidade de seus           
protagonistas. O corpus é constituído por Um sonho no caroço do abacate (1996), de              
Moacyr Scliar, Pretinha, eu? (1999), de Júlio Emilio Braz (PE), Lis no peito? Um livro               
que pede perdão (2006), de João Miguel Marinho (LP) e O fazedor de velhos (2008), de                
Rodrigo Lacerda (FV). Ao final da análise, serão oferecidas sugestões de trabalho com             
essas obras em sala de aula de Ensino Fundamental e Médio. Estão entre os objetivos:               
refletir sobre a identidade dos protagonistas nas narrativas citadas, incluindo sugestões           

 
 



de atividades pedagógicas; analisar o percurso e o perfil dos protagonistas das obras             
selecionadas, a fim de salientar a relevância do gênero literatura juvenil para o fomento              
de uma prática leitora por parte de jovens estudantes da Educação Básica. O debate              
sobre os conceitos de identidade, cultura e literatura serão feitos sob aportes teóricos de              
Stuart Hall (2014), Tomaz Tadeu da Silva (2009), Antonio Candido (2011), entre            
outros. As referências teóricas da Literatura Infanto-juvenil são centradas em João L.            
Ceccantini (2015), Regina Zilberman (2003) (2009), Maria Z. Turchi (2002), entre           
outros. Ainda, serão utilizados documentos oficiais da Educação brasileira e          
fundamentos pedagógicos para a elaboração das atividades teóricas, bem como outros           
estudos que possam corroborar para essa pesquisa. A base metodológica dessa pesquisa            
é bibliográfica, interpretativa e analítica, partindo de análises das narrativas, com           
implicações nas práticas de ensino-aprendizagem. Além disso, o instrumento de coleta e            
os procedimentos para levantamento de dados serão através de leitura, registro e análise             
verticalizada de conteúdos, de cunho qualitativo.  
 
Palavras-chave: Identidade. Literatura Juvenil. Atividades pedagógicas. 
 
 

Tradução intersemiótica: do conto História da sua vida ao filme A chegada 
 

Gabriela Spinola Silva 
(PPGEL/UFG-RC) 

Alexander Meireles da Silva 
 

O linguista russo Roman Jakobson definiu três tipos de tradução, sendo um deles a              
tradução intersemiótica, descrita como uma “transposição criativa (...), de um sistema de            
signos para outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a                 
pintura” (JAKOBSON, 1976, p.71). Tal forma de tradução pode ser vista em obras             
audiovisuais desde o início do cinema: o clássico Viagem à Lua (1902, dir. Georges              
Méliès) nada mais é do que uma adaptação do romance Da Terra à Lua, de Júlio Verne                 
(1865). Atualmente, de acordo com o site Box Office Mojo, seis das 10 maiores              
bilheterias mundiais são baseadas em algum livro ou quadrinho. Considerando-se esta           
importância cultural das traduções intersemióticas, este trabalho busca traçar uma          
análise comparativa entre a narrativa literária do conto História de sua vida, de Ted              
Chiang (1998) e o filme A chegada (2016, dir. Denis Villeneuve),  considerando os             
elementos apresentados dentro das duas narrativas distintas (literária e audiovisual) e           
fazendo um contraste, portanto, entre ambos, a fim de comparar e analisar quais dos              
elementos presentes na obra literária se encontram também na obra cinematográfica,           
quais não se encontram, quais as possíveis justificativas para tais elementos não terem             
sido utilizados e como se deu a execução daqueles que foram, e quais os efeitos de tais                 
alterações no resultado final da obra cinematográfica. 
 
Palavras-chave: Tradução intersemiótica. Ficção científica. 
 
 

Desdobramentos da sexualidade feminina em Ninfomaníaca, de Lars Von Trier 
 

 
 



Hortência de Melo Gianvechio 
UFG-Catalão/PPGEL 

  Luciana Borges 
 

No bojo da psicanálise, na modernidade, a expressão do desejo é uma condição para a               
construção da identidade, e negar a expressão desse desejo é negar essa construção             
identitária. A masculinização do desejo na sociedade contemporânea tem raízes          
históricas e profundas, e regem a manutenção de estruturas políticas, econômicas e            
sociais. Tendo em vista a riqueza inerente ao tema, e optando por uma grande paixão,               
que é o cinema, escolhi o filme Ninfomaníaca, do diretor dinamarquês Lars Von Trier,              
como objeto de análise deste projeto. O objetivo geral do trabalho é analisar os              
desdobramentos da sexualidade de Joe, protagonista do filme, as consequências de           
vivê-la sem barramento e repressão e como ela é subjugada em uma sociedade             
falocêntrica. Dentre os objetivos específicos estão: analisar a manifestação e          
desdobramentos da sexualidade da protagonista e as consequências dessa liberdade          
sexual para a personagem; analisar, através da quebra de tabus e de reflexões polêmicas              
que emergem na narrativa, a representação de uma mulher que foge dos padrões morais              
da sociedade; abordar analiticamente a linguagem cinematográfica, refletido sobre como          
essa linguagem revela, reflete e reforça formações sociais patriarcais; entre outros. O            
referencial teórico fundamenta-se a partir dos campos psicanalítico e filosófico, das           
teorias cinematográficas e da narrativa, utilizando-se, para isso, de autoras(es) que           
percorrem essas áreas. Em relação a metodologia, a partir deste corpus e pensando na              
sexualidade feminina como principal direcionamento da análise, pretendo caminhar         
entre as diferentes áreas do conhecimento que dialogam com a obra, aplicando-as na             
medida em que a análise do corpus se desenvolva. Para melhor desenvolvimento            
metodológico, a análise será realizada por recortes (temáticos e do corpus) tantos            
quanto necessários para melhor compreendê-los. 
 
Palavras-chave: Sexualidade. Ninfomaníaca. Cinema.  
 
 

Corpo e sexualidade feminina em Garota Siririca 
 

Marília Alves de Oliveira Magalhães 
                                                                           (PPGEL/UFCAT) 

Luciana Borges 
 

Os corpos femininos estiveram e ainda estão submetidos às determinações sociais,           
foram estabelecidas coletivamente diferenças de acordo com o gênero, diversas vezes o            
homem é colocado em uma posição de superioridade em relação à mulher. Notamos que              
o meio social já consagrou que a virilidade, a satisfação dos prazeres são             
comportamentos tipicamente masculinos, a mulher por sua vez deve ter uma conduta            
mais recatada, ou servir para atender aos desejos masculinos, estabelecendo assim,           
relações opostas entre os gêneros. Essa oposição tão forte ainda em nosso meio se faz               
presente também nas produções artísticas, podemos destacar em especial as Histórias           
em Quadrinhos, em que ocasionalmente a mulher é/ foi representada como um símbolo             
sexual (corpo objetificado). Constatamos, então, que há uma forte tendência sexista           
nesse meio, no entanto, há perspectivas de outra representação do corpo e da             

 
 



sexualidade feminina, pois uma nova história vem sendo construída por mulheres, que            
buscam através da arte romper com alguns condicionamentos estabelecidos. Dentro          
dessa vertente de busca por autonomia, é que podemos evidenciar a HQ: Garota             
Siririca, escrita por Gabriela Masson. Tal obra traz uma abordagem crítica em relação à              
sociedade machista, evidenciando principalmente, o desejo feminino de poder decidir          
sobre si. A partir de Garota Siririca buscamos compreender como se estabelecem as             
distinções entre os gêneros, tendo como intuito, ressaltar a importância da obra como             
símbolo de empoderamento feminino. Para que isso se torne possível faremos uma            
pesquisa bibliográfica, recorrendo teoricamente a Louro (1997), Rubin (2012), Butler          
(2003), Lucena (2003), entre outros. Contudo, além de tais abordagens, buscaremos           
ressaltar também, a respeito da validade literária da HQ, recorrendo a Luyten (1984),             
Eco (1970) e Cirne (1972). Portanto, Garota Siririca servirá como pretexto para uma             
análise de elementos da nossa realidade social, tanto no que diz respeito às mulheres              
quanto aos quadrinhos. 
 
Palavras-chave: Corpo. Feminino. Quadrinhos. 
 
 
Erotismo e religião: paradoxos bíblicos e as influências nas personagens do conto O 

vestido cor de fogo, de José Régio. 
 

Samara Mariana Cândida da Silva 
(PPGEL- UFCAT) 

Ulysses Rocha Filho 
 
No intuito de compreender a influência do discurso religioso e da sociedade burguesa             
sobre as escolhas e atitudes do homem, propomos uma análise crítica/comparativa entre            
o conto O Vestido Cor de Fogo, de José Régio (1901-1969) e o textos bíblicos (Ester,            
Apocalipse, I Coríntios, Gêneses e Matheus). Tal análise permite perceber, por meio das           
frustrações recorrentes em personagens da narrativa de Régio, o quanto o texto religioso           
se demonstra paradoxal, vez que torna um fardo “nem leve ou suave” com   objetivos            
precípuos de castrar, moldar, manipular e dominar a figura feminina, para que a mesma             
não seja o motivo da perdição de seus fiéis masculinos. A partir de quatros elementos               
eróticos presentes no aludido conto (vestido, olhar, boca, pescoço), faremos análise da        
representatividade dos mesmos para que nos seja possível ressaltar o poder da figura          
feminina e sua habilidade em dominar o marido levando-o a um conflito interno e/ou              
existencial (erotismo/desejo X sociedade/religião). Para uma melhor compreensão        
partiremos dos seguintes conceitos sociais e antropológicos: o fato de o homem sempre          
estar dominando a figura feminina; o homem com o poder do discurso, haja vista que               
conhecemos, na narrativa, somente a versão e voz masculina nos livros que compõem o          
texto religioso; e a mulher como símbolo do pecado. Diante dos questionamentos em             
relação a esse domínio, é possível notar o medo da Igreja Católica sobre o fato de a              
mulher ser capaz de se autodominar, pois poderia acarretar na perdição de homens             
renomados na sociedade burguesa. 
 
Palavras-chave: Literatura. Erotismo. Vestido.  
 
 

 
 



Dinâmicas da morte em documentos manuscritos dos séculos XVIII e XIX em 
Goiás 

 
Amanda Moreira de Amorim 

Universidade Federal de Goiás/RC 
Maria Helena de Paula 

 
Entre os séculos XVI e XIX, o Brasil desenvolveu-se histórica e economicamente à             
sombra de um regime escravocrata, responsável pela importação de mão-de-obra          
africana cativa para o país e sua comercialização, tanto interna quanto externa.            
Atualmente, encontramos diversos materiais oriundos do período em questão, como          
documentos manuscritos provenientes de diferentes regiões brasileiras, sejam eles de          
natureza cartorial, judiciária ou eclesiástica, os quais referem-se direta ou indiretamente           
aos escravos e ex-escravos que viveram no país. Instigadas pela vasta quantidade de             
manuscritos encontrados no estado de Goiás, objetivamos analisar diferentes livros de           
registros de óbito e livros de registros de sepultamento, originários de três diferentes             
cidades goianas, a saber: Santa Luzia (atual cidade de Luziânia), Cidade do Bonfim             
(atual cidade de Silvânia) e Nossa Senhora da Penha do Corumbá (atual cidade de              
Corumbá de Goiás), a fim de compreender as dinâmicas da morte apontadas nesses             
manuscritos, exarados entre os séculos XVIII e XIX, bem como discutir, sob ponto de              
vista lexicultural, as possíveis diferenças entre os registros dos escravos, ex-escravos e            
livres. Nossa análise será de cunho linguístico-histórico, posto que visa a compreender            
diferentes fatores históricos da época em que foram redigidos, por meio do léxico usado              
nos documentos. Ademais, ao propormos compreender os fatores históricos contidos          
nos registros selecionados para estudo, fundamentamo-nos, também, na análise         
filológica, servindo-nos da terceira função da Filologia, a função transcendente (SPINA,           
1977), a qual exprime que o texto passa a ser visto como um instrumento de estudo e                 
auxilia na reconstrução da memória de um determinado povo. Deste modo, buscamos,            
por meio das descrições dos sujeitos falecidos nos documentos e do acervo lexical             
utilizado para tal, elaborar discussões que abarquem traços importantes da história e da             
cultura do período em que foram redigidos, apoiando-nos nas relações que os            
motivaram historicamente. 
 
Palavras-chave: Escravidão em Goiás. Filologia. Lexicologia. 
 
 
A perspectiva sócio-histórica no Ensino de língua portuguesa: do Ensino Médio ao 

Ensino Superior 
 

Diogo de Campos Alves  
(Universidade Federal de Goiás –Regional Catalão)  

Vanessa Regina Duarte Xavier 
  
  

Um dos desafios que o ensino de língua portuguesa (LP) apresenta na escola consiste no               
modo como o fenômeno linguístico é abordado dentro de sala de aula. Nesse sentido,              
esse projeto tem como base a perspectiva sócio-histórica da língua presente nos estudos             
da Sociolinguística e Linguística Histórica – sendo seu objetivo principal analisar qual            

 
 



perspectiva de língua(gem) subjaz à formação dos professores de LP, e, especialmente,            
em livros didáticos usados no Ensino Médio (EM). Para tanto, adotaremos a            
metodologia de análise documental de natureza qualitativa, procedendo, assim, a análise           
de quatro (04) corpora constituídos pelos seguintes documentos: (i) Plano Político           
Pedagógico dos Cursos de Letras da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão;             
(ii) quadro de ofertas de disciplinas dos cursos mencionados, referentes aos anos de             
2014-2017; (iii) três livros didáticos de LP utilizados no EM, indicados pelo Plano             
Nacional do Livro Didático (2015); (iv) questionário qualitativo aplicado a professores           
de LP no EM da rede pública de ensino da cidade de Catalão-GO. Dessa maneira, o                
trabalho abordará aspectos sócio-históricos da formação da LP e a imposição da norma             
europeia como a “norma-padrão” brasileira, à luz de Mattos e Silva (2004a; 2004b),             
Lucchesi (2012; 2015), , julgamos necessário, ainda, debater sobre a polarização da LP             
no Brasil e suas consequências no ensino, destacando-se os estudos de Lucchesi (2012;             
2015), Faraco (2017), Mattos e Silva (2008) etc. Para finalizar, discutiremos o espaço             
conflituoso entre o ensino de língua voltado à proscrição gramatical e a abordagem dos              
fenômenos da variação e mudança linguísticas, tanto na formação dos professores de            
língua como em livros didáticos de LP, à luz de teóricos como Dionísio (2005),              
Bortoni-Ricardo (2004; 2005), Bagno (2007; 2009; 2015), dentre outros.  
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Perspectiva sócio-histórica. Ensino. 
 
 

Fora de sua zona de conforto: a avaliatividade no discurso de professores que 
atuam em outras disciplinas que não são da sua formação 

 
Ingride Chagas Gomes 

PPGEL – UFCAT 
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 

 
O objetivo deste trabalho é contribuir para os estudos da linguagem e formação de              
professores analisando o discurso de professores que atuam na educação básica no            
munícipio de Catalão – GO ministrando disciplinas que não são da sua formação,             
utilizando como base o Sistema de Avaliatividade. Entrevistar professores que se           
enquadram nesta situação, identificando através dos discursos por eles produzidos quais           
são os desafios enfrentados nas suas atividades dentro e fora da sala de aula,              
investigando como o professor se vê dentro deste contexto social é um dos motivos que               
levaram a desenvolver esta pesquisa. A pesquisa se desenvolve numa perspectiva           
qualitativa e quantitativa, o corpus será levantado por meio de entrevistas realizadas            
com professores que possuam formação em Letras com habilitação em língua inglesa            
que lecionam outras disciplinas e professores formados em outras disciplinas que           
ministram língua inglesa. A base teórica desta pesquisa se fundamenta nos postulados            
de Halliday (1994), Martin e White (2005), Almeida (2010), Barbara e Macêdo (2009),             
Fuzer e Cabral (2014) que têm desenvolvido trabalhos na área da Linguística Sistêmico             
Funcional. Acreditamos que as realizações e as análises das entrevistas com estes            
professores poderão promover uma reflexão crítica sobre esta realidade existente no           
contexto educacional brasileiro, a de professores desviados de sua formação e estampar            
os reflexos que estes desvios geram na educação ofertada pelo governo. 
 

 
 



Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional. Avaliatividade. Professor. 
 
 

A representatividade do estado de Goiás no Dicionário da Língua Portuguesa 
Evanildo Bechara 

 
Khézia Cristina de Souza 

(PPGEL-FAPEG/UFCAT) 
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves 

 
Resumo: Nosso trabalho está inserido no âmbito da Metalexicografia por se tratar de             
um estudo de problemas ligados à elaboração de dicionários. O objetivo desta pesquisa             
é verificar a representatividade do estado de Goiás no Dicionário da Língua Portuguesa             
Evanildo Bechara. Nosso corpus consta do seguinte dicionário: BECHARA, Evanildo.          
Dicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Editora Nova           
Fronteira; e do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. O dicionário em análise pertence ao              
acervo 4 do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação e Cultura              
(PNLD/MEC) a partir de 2012, que apresenta como características: são obras destinadas            
a alunos que cursam do 1° ao 3° ano do ensino Médio, possuem mínimo de 40.000 e                 
máximo de 100.000 verbetes e proposta lexicográfica própria de dicionário padrão de            
uso escolar, adequada às demandas escolares do ensino Médio, inclusive o           
profissionalizante. A metodologia ocorrerá da seguinte forma: inicialmente,        
analisaremos o prefácio da obra para ver como os autores tratam a variação diatópica.              
Logo após, verificaremos, ao longo de todas as 51.210 entradas distribuídas pelo            
dicionário, como se dá o registro dessas variações, sobre quais regiões são registradas e              
quais marcas regionais são expostas pelo dicionário. Em seguida, montaremos um           
quadro com todas as marcas diatópicas encontradas e faremos um recorte apenas para as              
marcas de Goiás, objetivando analisar a representatividade desse estado no dicionário.           
Finalmente, compararemos os verbetes que receberam a marca de Goiás com o que foi              
coletado pelo questionário semântico-lexical do Projeto Atlas Linguístico do Brasil          
(ALIB) para, então, expormos nossas considerações finais acerca dos critérios          
lexicográficos do Dicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara. Os resultados          
finais ainda não foram coletados, pois o trabalho está em fase inicial. 
 
Palavras-chave: Lexicografia. Dicionário escolaridade. Variação linguística. 
 
 

Língua e Ambiente: Uma perspectiva ecossistêmica da hodonímia vilaboense 
 

Priscila Alves Costa Gomes Geraes 
(PPGEL/UFG/RC) 

Kênia Mara de Freitas Siqueira 
 
Esta pesquisa procura identificar e verificar as motivações que subjazem o processo de             
nomeação das ruas e becos da cidade de Goiás (GO). Pautado no método             
onomasiológico, partirá da observação do mapa oficial da cidade e em documentos            
históricos pertencentes aos museus e a prefeitura da cidade de Goiás (GO). A atividade              
de nomeação é um ato inerente ao homem, resgata aspectos intrínsecos de uma             
determinada sociedade. A Onomástica é o estudo dos nomes busca a origem e a              

 
 



formação dos nomes. A toponímia como sub-ramo da Onomástica, estuda o nome            
geográfico, possibilita através da nomeação as características de determinado lugar,          
sendo elas físicas, biológicas, sociais, culturais ou históricas. A hodonímia que estuda os             
nomes das vias públicas de acesso de uma cidade procura analisar quais fatores             
influíram para a denominação das ruas e dos becos. Com o caráter interdisciplinar da              
toponímia, as inter-relações de população, território e língua presentes nas nomeações           
das ruas e becos da cidade de Goiás (GO) trazem uma visão holística e              
multimetodológica pela perspectiva da Linguística Ecossistêmica. Como resultado final,         
pretende-se a elaboração de fichas lexicográficas- toponímicas disponibilizadas a         
população para conhecimento da cultura e da história local presentes nas denominações            
das ruas e dos becos da cidade. 
 
Palavras-Chave: Onomástica. Toponímia. Ecolinguística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

 

Once Upon a Time... (re) construindo heroínas: o sujeito dialógico na construção 
da enunciação verbovocovisual seriada 

 
Thainá Pereira Gonçalves 

(UFG/RC) 
Grenissa Bonvino Stafuzza 

 
O presente trabalho trata-se do resultado parcial da continuação de e uma pesquisa de              
iniciação científica de caráter descritivo, interpretativo e analítico das relações          
dialógicas que se instauram por meio da interação entre os sujeitos personagens na             
enunciação Once Upon a Time (2011). Propomo-nos a analisar as interações discursivas            
entre as personagens Mary Margaret Blanchard (Branca de Neve) e Emma Swan (Filha             
da Branca de Neve), observando o modo como acontece, por exemplo, a relação bem e               
mal, uma vez que na enunciação em estudo não basta analisar os sujeitos apenas com               
base nos estereótipos dos contos de fada aos quais a série possui referência, ao              
considerar tais instâncias para análise, entendemos que as relações dialógicas na           
enunciação verbovocovisual são construções singulares que significam “bem” e “mal”          
em Once Upon a Time. Ao fundamentar o presente estudo na perspectiva dialógica da              
linguagem do Círculo de Bakhtin, consideramos investigar de que modo às relações            

 
 



dialógicas são construídas na série em foco e como refletem e refratam a construção do               
sujeito personagem na enunciação por meio da contradição, para tal investigação,           
utilizamos o cotejamento de enunciados através de transcrição, descrição e recorte das            
cenas de seis temporadas da série em estudo, consideramos a referencialidade dos            
contos de fadas e contos maravilhosos de modo a situar Once Upon a Time como uma                
enunciação singular. Logo, acreditamos poder contribuir teórico-analiticamente para os         
estudos de discursos de corrente bakhtiniana especialmente no que diz respeito à            
abordagem discursiva da verbovocovisualidade que é um tema que tem se mostrado            
emergente na área de análise de discursos. 

Palavras-chave: Verbovocovisualidade. Círculo de Bakhtin. Once Upon a Time. 
 
 

A representação da mulher e do devir na poética de Conceição Evaristo 
 

Amanda Soares Mantovani 
(UFG/RC) 

Antônio Fernandes Júnior 
 
A presente pesquisa objetiva refletir e analisar discursivamente sob o viés Foucaultiano            
e Deleuziano a constituição da mulher e do devir-mulher na obra intitulada “Poemas de              
recordação e outros movimentos” (2017) da escritora brasileira Conceição Evaristo.          
Para tanto, o corpus será constituído de recortes que faremos da referida obra, levando              
em consideração a organização textual do material de pesquisa e o fato de que              
utilizaremos poemas escritos por uma mulher e que tratam sobre a mulher,            
especialmente, sobre a mulher negra. A metodologia adotada será de cunho analítico,            
descritivo e interpretativista, já que nos propomos a analisar discursivamente recortes de            
determinada obra e que para serem efetuadas as análises com base na Análise do              
Discurso francesa (AD) sob o viés Foucaultiano, será necessário desenvolver os           
conceitos de discurso, enunciado, relações de poder, sujeito, dentre outros para, em            
seguida, descrever as séries enunciativas que versam sobre as mulheres negras no            
corpus selecionado. Buscaremos unir os estudos discursivos ao conceito de Devir e            
devir-mulher, próprio de trabalhos desenvolvidos por Gilles Deuleuze (2011), pois          
acreditamos que os poemas da autora escolhida recuperam inúmeros movimentos          
particulares da mulher, do negro e das pessoas tidas à margem, tanto na atualidade              
quanto em relação a outros momentos históricos no Brasil. Para tanto, nos apoiaremos             
teoricamente em obras e estudos do próprio Foucault (2012, 2017) e em autores como              
Fernandes (2005, 2012), Deleuze (2011, 1997) e Dijk (2008). Sendo assim,           
pretendemos observar de que maneira determinados dispositivos de poder e          
determinados discursos constituem o sujeito mulher negra na poética de Conceição           
Evaristo, pois acreditamos que a obra escolhida marca a voz de sujeitos com dupla              
marginalização (de gênero e de raça), abordando, através de uma poética particular, a             
memória própria das pessoas afrodescendentes.  
 

Palavras-chave: Devir-mulher. Análise do Discurso. Conceição Evaristo. 
 
 

 
 



Sujeito e autoria no discurso jornalístico sobre as congadas 
 

Giovanna Diniz dos Santos 
PPGEL/UFCAT 

Grenissa Bonvino Stafuzza 
 

Este trabalho propõe analisar as marcas de autoria e as diversas vozes presentes em              
enunciados sobre as congadas – festa religiosa de matriz africana celebrada em            
homenagem a Nossa Senhora do Rosário – realizadas na cidade de Catalão, Goiás. Para              
isso, a pesquisa tem como corpus seis matérias publicadas sobre as congadas pelo jornal              
O Popular e o livro Congada de Catalão, todos escritos pelo jornalista Robson Macedo.              
A pesquisa consiste em uma análise comparativa entre livro e matérias jornalísticas com             
o objetivo de compreender quais discursos atravessam o corpus e como o sujeito se              
posiciona e deixa marcas de sua autoria no material escolhido para análise. Para realizar              
essa pesquisa, foi escolhido como aporte teórico os estudos sobre a linguagem do             
Círculo de Bakhtin e outros teóricos do campo do discurso e do jornalismo. Dessa              
forma, foi possível encontrar através de estilos e gêneros diferentes, regularidades           
temáticas que evidenciam posicionamentos do sujeito-autor e interações dialógicas com          
diferentes discursos. Observa-se também como o autor media o posicionamento          
ideológico dos princípios editoriais do jornal O Popular, seu próprio discurso como            
autoridade apta a falar pela tradição das congadas e também as vozes dos diferentes              
grupos que integram as festividades, como congadeiros, festeiros, comerciantes e o           
público frequentador das congadas. 
 
Palavras-chave: Bakhtin. Congadas. Discurso jornalístico. 
 
 
 

O sujeito e a cidade: a constituição discursiva do sujeito através do rap de Criolo 
 

Jheny Iordany Felipe de Lima 
(PPGEL/UFCAT – CAPES) 

Antônio Fernandes Junior 
 
Um dos pontos categóricos desta pesquisa é entender como, através da linguagem,            
podemos perceber a constituição dos sujeitos e de suas subjetividades transversalmente           
em relações de poder-saber e como essas relações configuram possibilidades de           
resistência, refletindo contextos históricos, acontecimentos sociais e seus efeitos de          
sentido. Pensando o exercício de poder sobre a vida e como ele se inscreve na               
modernidade como produtor de indivíduos sobre indivíduos, corporificando-os e         
enumerando-os através de estratégias econômicas em função de políticas estatais, é que            
vimos a possibilidade de pensar a relação destes sujeitos com a cidade. Tendo como              
objetivo geral demonstrar como se dão as relações de poder, resistência e subjetividade             
nas letras de músicas do rapper Criolo e como elas demarcam e reforçam diferentes              
subjetividades. Bem como, quais dispositivos de poder-saber operam sobre o corpo           
social das populações, quais práticas de sujeição e subjetivação são construídas no            
ambiente urbano, como o rap se configura como a exteriorização destas subjetividades e             
quais as possibilidades de resistência vão surgindo nestes contextos. O corpus de análise             

 
 



é constituído de quatro letras de músicas do rapper Criolo, a saber: Convoque seu Buda,               
Esquiva da Esgrima, Cartão de Visitas e Fio de Prumo (Padê Onã), todas do álbum de                
2014, Convoque seu buda. As quais levamos em consideração os aspectos discursivos,            
tanto em relação a emergência destes enunciados em determinado tempo e espaço,            
quanto de sua materialidade repetível, até suas condições de possibilidade nas letras de             
músicas. 
 
Palavras-chave: Poder. Resistência. Subjetividade. 
 

 
Discursos sobre os corpos “trans”: uma análise enunciativa acerca da identidade 

de gênero 
 

Kézia Viana da Silva 
(UAELL/UFCAT) 

Antônio Fernandes Júnior 
 
O processo da construção da identidade de gênero parte de um pressuposto binário e das               
normas pré-estabelecidas e impostas à essa lógica histórica e essencialista.  São           
discursos que visam a normatização das subjetividades dos sujeitos no tocante da            
afirmação da diferença. O presente trabalho contemplará reflexões sobre os discursos e            
dispositivos de poder que, enquanto práticas sociais, se confrontam e resistem à (não)             
aceitação da diferença, discursos estes acionados por sujeitos transexuais que, ao           
reivindicarem uma identidade de gênero, correspondentes ao modo como se          
reconhecem perante o(s) outro(s), produzem efeitos de negação ao modelo imposto           
como normal. Para tanto, o aporte teórico selecionado para a análise compor-se-á dos             
estudos da Análise do Discurso de linha francesa, traçados por Michel Foucault, que em              
consonância com os Estudos Culturais, a partir de Silva (2011), problematizará o            
funcionamento a não aceitação e à padronização da subjetividade enquanto prática           
discursiva padrão. Nossa pesquisa direciona-se para as regularidades encontradas nas          
redes de discursos de sujeitos transexuais que, ao relatarem suas vivências e o modo              
como se reconhecem ao assumirem uma identidade de gênero, se distanciam do modelo             
corresponde ao sexo biológico. Deste modo, o corpus selecionado para a análise            
consistirá de recortes da série “Liberdade de Gênero”, programa do canal GNT, filial da              
Rede Globo. O programa dá visibilidade a diferentes perfis de sujeitos “trans” que, ao              
falarem de si e dos desafios encontrados, sobretudo quando se referem ao modo como              
se constituem como sujeitos “trans” e as dificuldades de aceitação social. A partir de              
uma investigação discursiva, buscaremos explanar os conceitos que serão relevantes          
para a pesquisa e ampliar as reflexões sobre as especificidades das identidades de             
gênero, no que diz respeito aos casos de sujeitos transexuais.  
 
Palavras chaves: Discurso, Identidade de gênero, Sujeito 
 
 
“Vende-se um filhote de bandido”: discurso, história e memória a partir de um post 

no Facebook 
 

 
 



Raquel Costa Guimarães Nascimento 
UAELL/UFG/RC 

Antônio Fernandes Júnior  
 
Esta pesquisa, produzida como Trabalho de Conclusão de Curso tem como corpus o             
post: “Vende -se um filhote de bandido”, que circulou nas mídias sociais no ano de               
2016. O objetivo é refletir sobre as seguintes questões: por que ainda existem discursos              
que associam o sujeito negro à criminalidade? Quais as condições de produção que             
possibilitam sua emergência? Como esses discursos se constituem historicamente e          
quais efeitos de sentido podem ser produzidos a partir deles? Para isso, acionamos a              
Análise de Discurso Francesa (AD), que considera a língua mais que transmissão de             
informações entre emissor e receptor, mas um movimento de sentidos construídos na e             
pela história. Mobilizamos dessa teoria conceitos como: ideologia, discurso, memória,          
sujeito, interdiscurso e efeito de sentido. O método de pesquisa consistiu em            
desmembrar os enunciados e analisa-los a luz desses conceitos, buscando neles           
conexões com discursos anteriores; para tanto, lançamos mão de estudos sobre a história             
do racismo no Brasil, que explicitam como o discurso excludente se manifesta em             
piadas e chistes. Como parte de nossas reflexões, observamos que discursos que            
associam o negro ao criminoso, fora da lei e bandido se constroem a partir de ideologias                
que os percebem ainda como sujeitos à parte, inferiores, destinados aos lugares            
subalternos ou ao submundo.  
 
Palavras-chave: Racismo. Ideologia. Discurso.  
 
 

Reposter Skol: apontamentos teóricos do círculo de Bakhtin sobre discurso e 
enunciado 

 
Gabriella Cristina Vaz Camargo 

(PPGEL/UFG-Regional Catalão/CAPES/GEDIS) 
 Grenissa Bonvino Stafuzza 

 
No dia 8 de março de 2017, a Skol publicou um vídeo em homenagem às mulheres pelo                 
Dia Internacional da Mulher, em que foram convidadas artistas para refazerem pôsteres            
de outras campanhas da marca, com o objetivo de desconstruir o estereótipo da mulher              
com corpo perfeito, propagado pela Skol há mais de vinte anos. Diante disso, pensamos              
para este trabalho trazermos algumas contribuições do Círculo da Bakhtin para           
discutirmos sobre discurso e enunciado, a partir do corpus de análise escolhido, o             
enunciado verbovocovisual Reposter Skol. Os discursos identificados foram o machista,          
que aparece de modo velado, quando a marca retoma às propagandas de campanhas             
anteriores para propor Reposter Skol; e o capitalista, pois consideramos o gênero            
discursivo propaganda publicitária enquanto um gênero que contempla a temática de           
vendas, própria da esfera capitalista e ainda, podemos discutir sobre de que modo a              
marca retomou seu discurso para dizer que não continuará reproduzindo o machismo.            
Além de analisarmos os discursos, buscaremos também discutir acerca da          
verbovocovisualidade do enunciado, isso significa que nossa pesquisa possui cunho          

 
 



bibliográfico, em que partiremos do arcabouço teórico desenvolvido pelo Círculo de           
Bakhtin, para pensarmos o todo enunciativo constituído de verbo (palavra), voco           
(entonação/voz) e visual (imagem) que não podem ser analisados de modo fragmentado.            
O método de pesquisa se trata do dialético-dialógico, também proposto pelo Círculo e             
dessa forma, esperamos que com este trabalho seja possível refletir sobre o            
funcionamento dialógico da linguagem, bem como identificar e analisar de modo crítico            
os discursos que permeiam Reposter Skol.  
 
Palavras-chave: Enunciado. Discurso. Reposter Skol.  
 
 

Números em resistência: uma análise do poema “Somália”, de Tarso Melo 
 

Klisman Borges Proença 
Lizandra Belarmino de Moura 

UAELL/UFG-CAC 
João Batista Cardoso 

 
O poema é um ato de resistência. Sua estrutura particular em relação à prosa e a                
desautomação da linguagem pelo poeta, configuram em um acontecimento singular no           
campo linguístico também. Tendo em vista uma análise circunstancial do poema           
“Somália” (2017) de Tarso de Melo, propomos uma análise à luz dos conceitos             
foucaultianos, como as relações de poder, condições de produção, docilização dos           
corpos, além da resposta a uma urgência/demanda. O poema de Melo trata do atentado              
contra a vida; primeiro, no âmbito da tragédia, segundo, no âmbito da divulgação dos              
fatos pela mídia, em que o número total desenha no imaginário “a montanha / de corpos                
destroçados”, ignorando a unicidade de cada vítima e sua identidade. A metodologia se             
dá por via do cotejamento de conceitos supracitados de Michel Foucault no plano do              
tema e estrutura do poema, pois ambos colaboram para o ato de resistência, também, na               
literatura. Além de uma análise poética formal, pois, entendemos que cada elemento do             
poema produz sentidos. Com isso, refletimos acerca dos aspectos linguageiros no ato de             
resistência do âmbito literário poético; intrínseco à sua natureza mas também,           
especificamente neste caso, afrontando a linguagem cotidiana dos jornais. O processo           
de desumanização atinge as vítimas, os autores das manchetes e os leitores. 
 
Palavras-chave: Números. Poesia. Resistência. 
 
 

“Grande Sertão: veredas”: uma análise da religiosidade presente na obra de 
Guimarães Rosa 

 
Amanda Pereira de Sousa Franco 

(PIBIC – UAELL/RC/UFG) 
João Batista Cardoso  

 
 



 
O objetivo deste trabalho é analisar a religiosidade na obra Grande sertão: veredas             
(1956), de Guimarães Rosa, através de uma leitura hermenêutica em que se estabelece             
um diálogo da obra com seu universo cultural; faz-se também uma leitura estrutural             
para verificar, por meio das diversas figuras e personagens e de suas ações a luta contra                
o mal, a superstição e as rezas, verificando, assim, a religiosidade popular entre os              
personagens. O caminho metodológico utilizado para se chegar aos resultados foi           
realizado da seguinte forma: a pesquisa é principalmente bibliográfica; deste modo,           
foram utilizados livros, artigos e teses, escolhendo dados que se correlacionam com o             
tema deste trabalho, o material bibliográfico foi tratado na forma de fichamentos,            
resumos e resenhas para constatar a hipótese de que, na obra em questão, a religiosidade               
é o aspecto que traspassa toda a narrativa. A importância de Grande sertão: veredas se               
explica por sua influência nas letras nacionais e universais, o que justifica qualquer             
estudo que sobre ela se realiza. O universo cultural do sertão possui nas crenças dos               
personagens a característica antropológica que caracteriza sua identidade e lhes move a            
sensibilidade. Os resultados obtidos confirmam que o Grande sertão: veredas é uma            
obra que possui sua relevância apurada pelo modo que a tradição atualiza-se por meio              
da cultura, que encontra sua culminância na tensão mais destacada nas crenças que             
ocasionam a sensibilidade do sertanejo. Concluiu-se, assim, que a religiosidade é um            
elemento importante e determinante no percurso dos personagens pelo cenário retratado           
na obra em procura da resposta às indagações que poderiam ser respondidas pelas             
divindades que participam das crendices regionais, por meio das falas dos personagens. 
 
Palavras-chave: Religiosidade. Sertão. Literatura brasileira. 
 
 

Não é não, no real e no virtual: A ficção científica cyberpunk como instrumento 
contra o assédio 

 
Ana Julia Amorim Carneiro 
Alexander Meireles da Silva 

 
Focando na ideia de alta tecnologia de um lado e baixa qualidade de vida do outro, o                 
Cyberpunk como gênero da ficção científica surgida no fim dos anos oitenta, enquadra o              
modo como os avanços e mudanças tecnológicas afetam de forma direta e profunda             
tanto as relações sociais quanto a noção de realidade do ser humano. É nesse contexto               
que o gênero sempre consentiu o debate do lugar do prevalente versus marginalizado no              
mesmo espaço, algo que pode ser empregue em sala de aula como instrumento de              
conscientização e discussão sobre as relações de gênero e o espaço da mulher. Esta              
análise trata de um recorte nos estudos de iniciação científica, o qual o objetivo é               
demonstrar a utilidade da Literatura Fantástica para estratégias de debate a serem usadas             
na sala de aula sobre as relações de gênero da atualidade, usando contos ligados a               
Ficção Científica Cyberpunk de Philip K. Dick, promovendo assim, a discussão e a             
conscientização contra o assédio feminino. Para isso será contemplado os trabalhos           
teóricos de pesquisadores como Adam Roberts, John Clute, Peter Nichols, Simone de            
Beauvoir, Judith Butler, dentre outros. Por se tratar da síntese de pesquisa ainda em              
andamento, apresentaremos as observações iniciais sobre o corpus da mesma. 
 

 
 



Palavras chave: Mulher, Cyberpunk, tecnologia, conscientização, debate, gênero,        
atualidade, sociedade, feminino.  
 
 

História, ficção e política: os reflexos da ditadura militar em A festa de Ivan 
Ângelo 

 
Brenno Fernandes Soares  

(UFG – RC / PPGEL) 
João Batista Cardoso  

 
A presente pesquisa baseia-se no âmbito da discussão a respeito do tema verticalizado             
através das discussões sobre a interface entre História, Política e ficção. A inserção da              
Política e da História na ficção, no âmbito desta pesquisa configura-se por meio dos              
fatos transcorridos durante a Ditadura Militar brasileira de 1964. A História, em geral, e              
a Política, em particular fazem-se presente na narrativa de Ivan Ângelo, intitulada A             
Festa (1976), por representar os impasses dos vários extratos sociais materializados           
enquanto linguagem, na narrativa fragmentada em questão. Os reflexos da Ditadura           
Militar em A Festa (1976) lançam as bases sobre as quais a presente pesquisa formata o                
pressuposto de que a História está em função da Literatura, e não o contrário. Partindo               
dessa postulação, a pesquisa ora apresentada concretiza-se tematicamente sobre o que é            
a literatura, buscando, no entanto, responder à pergunta sobre quais as contribuições que             
a História pode prestar para que esse tema se desenvolva. Para tanto, embasando, teórica              
e criticamente, nas conclusões dos seguintes autores e autoras para dialogar com o             
corpus, as questões apensas à interface já citada entre História, Política e a Ficção, na               
narrativa de Ivan Ângelo: Schøllhammer (2009), Agamben (2010) e Candido (2000). O            
método consistiu em leitura comparativa de texto e compatibilização entre a obra que é              
o corpus da pesquisa e o referencial histórico crítico, a fim de demonstrar que, de fato,                
ocorre uma interface entre história, política e ficção na obra A festa (1976). A formação               
dos sujeitos, aterrorizados pelo regime ditatorial, evidencia um modo de olhar para a             
História, por meio da Literatura, com as entidades ficcionais materializadas por meio da             
linguagem na narrativa de Ivan Ângelo. 
 
Palavras – Chave: História. Ficção. Ivan Ângelo. 
 
 
 
 
 

Histórias de sangue: Penny dreadfuls e a sociedade londrina vitoriana 
 

Giovana Guimarães Gonzaga 
(UAELL/RFG/RC) 

Alexander Meireles da silva 
 
No fim do século XIX e início do século XX a Inglaterra foi governada pela Rainha                
Vitoria, período denominado como “Era Vitoriana” dado o impacto da figura da regente             
sobre diferentes esferas da sociedade inglesa. Vitória era conhecida por sua           
religiosidade e por ter princípios extremamente rígidos e conservadores a respeito de            

 
 



família e relações sociais, bem como por impor à população inglesa a adesão a esses               
comportamentos. Além disso, aqueles foram tempos obscuros para a população          
pertencentes as classes mais baixas da sociedade, pois fatores como pobreza extrema,            
violência e marginalidade tornaram-se crescentes na cena londrina. Por outro lado,           
todavia, estes acontecimentos geraram uma demanda por histórias de crimes e           
transgressões junto ao público leitor que foi prontamente atendido por editores           
diferentes e fomentaram o surgimento de publicações baratas e pautadas pela violência,            
sendo intituladas os Penny Dreadfuls. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como a             
sociedade inglesa, especialmente a sociedade londrina, foi apresentada nos Penny          
Dreadfuls. Utilizaremos como referencial teórico Marshall (2007), a fim de          
compreender a cultura e comportamento da sociedade vitoriana e Silva (2007), visando            
conceber aspectos da construção subjetiva do monstruoso na ficção. Procuramos          
associar aspectos constituintes do urbano daquele momento histórico e a criação de            
monstros e assassinos na literatura e como essas obras se difundiram, e qual foi seu               
impacto em meio à população. 
 
Palavras chave: Gótico. Sociedade. Inglaterra. 
 
 

A ironia filosófica na literatura machadiana 
 

Igor D’ Aguiar Siqueira de Lemos 
(UAELL/UFG/RC) 

Ionice Barbosa Campos 
 
A importância da literatura machadiana nos meandros da constituição do homem será            
analisada por meio dos contos: O espelho (2004), Teoria do Medalhão (1994) e Noite              
de Almirante (1884); a filosofia kantiana em Sobre a pedagogia (1999) em relação à              
literatura contista do escritor brasileiro abre o contraponto acerca da educação que            
revela o desenvolvimento humano e a decadência que permeia as relações sociais, como             
também, as reflexões do indivíduo sobre sua existência ocupada pelo espaço civilizado,            
que de acordo com Gori e Stellino (2014) o “perspectivismo” de Nietzsche (1886) é              
crítica a sobriedade moral, assim, então, ao angustiar-se pelo movimento dos espaços             
sobre o ínterim dos personagens, Machado de Assis compõe a sensação de náusea e              
comédia sobre os leitores, sendo, pois, estabelecido o contato direto entre obra e leitor o               
que, doravante, pode e poderá estimular a consciência crítica sobre o papel do indivíduo              
nos diversos contextos, neste caso, o diálogo de contextos literários e teóricos que             
constituem a realidade. A literatura machadiana e suas semelhanças com o espaço e             
tempo contemporâneo engendram o diálogo entre a comunicação literária como          
ferramenta histórica e a reflexão sobre os fatos que ocorrem no tempo contínuo da              
história humana, para isso serão analisados contos escritos por Machado de Assis            
relacionando suas construções literárias com pensamentos filosóficos que se inserem          
nas diversas texturas sociais do cotidiano do passado, presente e do possível futuro. 
 
Palavras-chave: Literatura. Ensino. Machado de Assis. 
 
 

 
 



Narrando vidas, reverberando testemunhos: memória e identidade judaicas na 
literatura juvenil 

 
Lucas Silvério Martins 

(UFG/RC - CNPq) 
Silvana Augusta Barbosa Carrijo 

 
Considerando a importância social, educacional e relevância acadêmica da literatura          
infantil e juvenil e, ainda, levando em conta o cenário político-social mundial no qual              
ondas neonazistas são testemunhadas setenta e três anos após o fim da Segunda Guerra              
Mundial e da matança de mais de seis milhões de judeus, o trabalho ora apresentado               
constitui-se como um panorama de pesquisa de iniciação científica cujo objetivo foi            
analisar, por meio de aportes teóricos referentes aos campos epistemológicos tanto do            
povo judeu quanto sobre discussões acerca da literatura, quatro (04) obras literárias,            
potencialmente direcionadas ao público juvenil, que trazem em seu universo narrativo           
assuntos referentes à memória, identidade, cultura e história do povo judaico, tais como             
o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Inquirimos, em tais textos literários, dentre             
outros, o leque de estratégias literárias utilizadas pelos autores e se tais obras             
apresentam um discurso didático-moralizante ou se fomentam a fruição         
estético-literária. Logo, elencamos como corpus de estudo as obras Um sonho no caroço             
do abacate (1995), de Moacyr Scliar; A mala de Hana: uma história real (2007), de               
Karen Levine; Prisioneiro B-3087 (2013), de Alan Gratz e Memórias de um menino             
judeu do Bom Retiro (2014), de Victor Nussenzweig. Ademais, também integram           
nossos objetivos a análise de duas (02) coleções de livros didáticos de Língua             
Portuguesa direcionados ao Ensino Fundamental e duas (02) coleções de livros           
didáticos de Língua Portuguesa indicadas para o Ensino Médio, observando, através de            
análise quantitativa e qualitativa, se nestes compêndios são encontradas narrativas          
literárias que contemplam assuntos supramencionados do universo do povo judeu. Entre           
os resultados, destacamos a diversidade de códigos presentes nas obras literárias; a            
escassez, nos aparatos didáticos, de textos literários pertinentes ao imaginário judaico e,            
ainda, a elaboração de um blog para divulgação de conteúdo colhido a partir dos estudos               
semeados por este trabalho. 
 
Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Judeus. Memória e identidade. 
 
 
Entre o aqui e o além: a caracterização das criaturas tumulares em O Senhor dos 

Anéis. 
 

Milena Lourenço da Silva 
(UAELL/UFG/RC) 

Alexander Meireles da Silva 
 

O propósito do presente trabalho é analisar as características em destaque de um dos              
monstros, dentre tantos outros criados por J. R. R Tolkien em sua obra O Senhor dos                
Anéis, escrito entre 1937 e 1949 e finalmente publicada em 1954. É a partir do estudo                
da Fronteira, enquanto local de moradia e de vinculação com o monstruoso, e da              
simbologia do Espaço que caracterizaremos um dos monstros de Tolkien. As estranhas            

 
 



criaturas tumulares apresentadas no primeiro volume da série se compõem através da            
colaboração entre as fronteiras da fantasia que compõe a obra em si, do gótico por seu                
caráter sombrio e da mitologia ocidental pela correlação com outros monstros místico,            
ação característica do autor na composição de seus personagens, além de resplandecer a             
complexidade de um enredo que foi construído num período de anos, ultrapassando os             
limites do tempo e assim abordando diferentes temáticas relativas as experiências e as             
mudanças sociais. Objetivamos assim abordar essas fronteiras em linearidade com as           
próprias fronteiras que definem um ser monstruoso segundo a teratologia de Cohen,            
ressaltando a importância do Espaço enquanto elemento narrativo complexo no          
entendimento do manejo deste entre-lugar criado por Tolkien. Nos baseamos em           
pesquisa bibliográfica, e temos como referencial teórico nomes como Jeffrey Jerome           
Cohen,Sergio Luiz Prado Bellei e Maria do Rosário Monteiro. 
 
Palavras-Chave: Fantasia. Fronteira. Espaço. 
 

 
O Espaço em “Clara dos Anjos” de Lima Barreto: uma aplicação da teoria de 

Osman Lins 
 

Márcio Antônio da Costa Santos 
(PPGEL/UFG/RC) 

Ozíris Borges Filho 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o espaço literário apresentado na obra             
Clara dos anjos de Lima Barreto, romance ambientado na sociedade carioca do início             
do Séc. XX e aplicar a teoria desenvolvida por Osman Lins sobre o espaço romanesco.               
A pesquisa será analítica. Utilizar-se-á a obra de Osman Lins (1976) como referencial             
na abordagem do espaço. Apontaremos a importância do espaço para a caracterização            
das personagens e como ele influencia o desenvolvimento e a compreensão da narrativa.             
Para isso, primeiramente apresentar-se-á a teoria do espaço de Osman Lins.           
Observar-se-á como o espaço é importante para a narrativa, com o auxílio da obra de               
Bachelard e de Borges Filho também. Quanto ao espaço do e a posição espacial na               
cidade do Rio de Janeiro do início do Sec. XX ocupada pelos grupos sociais pobres               
apresentados na narrativa de Lima Barreto, como é feita essa marcação social pela             
ocupação espacial. No caso dos subúrbios, como esse espaço foi ocupado pelas classes             
pobres – negros libertos, brancos livres e imigrantes. A posição econômica e social será              
representada pela posição espacial da personagem. Em Lima Barreto, na obra Clara dos             
anjos, poderemos ver a ascensão da personagem negra à posição de protagonismo de             
sua narrativa e ocupante de um determinado espaço físico e social na sociedade. Outro              
fato é a forma de narração através de um narrador intruso que participa emitindo              
opiniões e críticas durante o desenvolvimento da narrativa. O espaço interno de            
segurança, proteção ou o lugar de perigo e aventura.  
 
Palavras-chave: literatura. Identidade. Espaço literário. 

 
 

“Gladiador” e o paradoxo denseriano 
 

 
 



Priscila Castro de Jesus Brandão 
(UAELL/UFG/RC) 

Luciana Borges 
 
O contexto que as produções de Márcia Denser emergem, final da década de 70, é o                
principal fator que estabelece como a mulher é retratada no interior da narrativa             
denseriana. Um novo perfil que remonte a trajetória de empoderamento, transgressão e            
liberdade feminina é delineado e explorado pela autora. Historicamente o corpo           
feminino foi totalmente voltado às expectativas do prazer masculino, as mulheres           
engajadas nas lutas feministas lutavam contra as imposições do patriarcado, tendo a            
pílula anticoncepcional agora como uma aliada no sentido de sua liberdade sexual, o             
conto denseriano se apropria de todo esse pano de fundo para compor uma narrativa              
singular, que busca tratar dos paradoxos que configuram o ser mulher livre em oposição              
a dominação masculina. O conto “Gladiador” que selecionamos para o presente trabalho            
utiliza-se dessas oposições para constituir-se. Na medida em que a autora aborda a             
temática da sexualidade em seus contos, há um engajamento ideológico para que o             
cânone literário seja constituído de modo democrático, afim de que mais escritoras            
discutam os papéis femininos, possibilitando a ruptura com o tradicionalismo por meio            
de abordagens eróticas e pornográficas. Para embasar nossas considerações, tomamos          
por base os estudos foucaultianos que discorrem sobre a sexualidade e poder,            
pautamo-nos também nas assertivas acerca da dominação masculina cunhadas por          
Pierre Bourdieu, além de elaborarmos um panorama sobre o modo que as relações             
sexuais acontecem na narrativa percorrendo o viés erótico de Georges Bataille. Dessa            
forma buscamos contribuir com os estudos de gênero e dar visibilidade a literatura de              
autoria feminina moderna, especificamente a obra de Márcia Denser.  
 
Palavras-chave: Literatura de autoria feminina. Paradoxos. Márcia Denser. 
 
 

Sexameron, de Luiza Lobo e Decameron, de Boccaccio: a tradição revisitada 
 

Thaynara Karolina Vaz da Cruz 
(PPGEL/UFG – RC) 
João Batista Cardoso 

 
A literatura é o resultado do diálogo entre textos. De início havia um texto fonte que                
originou os demais. Esses pressupostos fundamentam a conclusão de que a           
intertextualidade traz a noção de que um texto abarca diversos outros, pois tudo que é               
escrito ou dito carrega outras vozes presentes na sociedade e na história. Partindo desta              
assertiva, este trabalho tem por objetivo analisar uma obra do século XIV, Decameron             
(1351) de Giovanni Boccaccio, e uma obra do século XX, Sexameron: novelas sobre             
casamento (1997) de Luiza Lobo, pelo viés da intertextualidade. Para isso, utilizamos os             
conceitos de Bakhtin (1981) sobre carnavalização da linguagem; Kristeva (1969) que           
traz o termo “intertextualidade” pela primeira vez e teoriza sobre ele; Hutcheon (1991)             
com a teoria da paródia e Calvino (1993) sobre a importância de se ler os clássicos da                 
literatura, e assim entender esse retorno à tradição por parte da narrativa contemporânea.             

 
 



No caso do romance escolhido como corpus para se chegar aos resultados esperados, a              
estratégia da autora em remontar à obra de Boccaccio é carregada de crítica em relação               
à sociedade, tanto do passado, quanto do presente, demonstrando que não houve            
mudanças. O romance Sexameron pode ser considerado uma paródia ao revisitar           
Decameron e recuperar sua forma, estrutura e temática, mas ao recuperar a obra de              
Boccaccio, Lobo acrescenta a crítica e a ironia, principalmente ao que remete à questão              
da mulher na sociedade e como foi retratada. 
 
Palavras-chave: Intertextualidade. Sexameron. Decameron. 
 
 

O telurismo na literatura: Antônio Torres e “Essa Terra” 
 

Yure Viana da Silva 
(PIVIC – UAELL/RC/UFG) 

João Batista Cardoso 
 
O objetivo do presente trabalho é identificar a terra como espaço de subsistência e lugar               
de conquista, como objeto do desejo do sertanejo. Essa vinculação entre o homem e a               
terra; isto é, a visão edênica do território aparece adensada na literatura brasileira desde              
o Romantismo perpassando todos os períodos literários até o Modernismo. Para atingir            
o objetivo proposto lançaremos mão da obra Essa Terra (1978), de Antônio Torres. O              
resultado final que pretendemos atingir consiste na caracterização do telurismo que           
interpela os sujeitos da obra desde o nascimento até a morte. A metodologia consiste da               
leitura e análise de traços como o nativismo e o indianismo presentes na obra citada e                
sua confrontação com o aporte histórico-crítico que trata da questão. A pesquisa é,             
portanto, fundamentalmente bibliográfica; sendo assim, serão utilizados livros, artigos e          
teses, selecionando dados que se relacionam com o tema deste trabalho. O material             
bibliográfico foi tratado na forma de fichamento, resumos e resenhas. Foram feitos            
estudos comparativos entre distintos autores e obras para demonstrar as hipóteses           
implícitas. Os resultados obtidos com essa pesquisa confirmaram que Essa Terra é uma            
obra fundamental não só como objeto de análise dentro dos estudos literários, mas             
também como instrumento que revela a cultura de um povo. Com as teorias aplicadas              
aos estudos da obra pôde se notar a paixão de sujeitos pela terra que os gerou e,                 
paralelamente, o desejo implícito para que ela se torne melhor. As obras vinculadas à              
segunda fase do Modernismo, como é o caso de Essa terra, tematizam a questão dos               
deslocamentos humanos tipificados na trajetória de personagens de obras ficcionais          
como aspectos reveladores dos contrastes entre centro e periferia, o que dará ensejo para              
se verificar como, por meio da articulação da memória dos personagens principais da             
obra em questão, são estabelecidas relações de oposição entre o espaço urbano onde o              
personagem transita em seu presente e o espaço sertanejo, pertencente aos relatos do             
passado. 

Palavras-chave: Nativismo. Telurismo. Literatura brasileira. 
 
 
 
 

 
 



Notas sobre a ortografia em cartas goianas do século xviii: o cotejo de variantes 
gráficas em Bluteau (1712-1728) 

 
Carolina Faleiros Felício 

UAELL/UFG-RC 
Vanessa Regina Duarte Xavier 

 
A Filologia possibilita transcrever textos antigos de maneira fidedigna e, com isso,            
realizar diversos estudos linguísticos, dentre eles o ortográfico. Posto isso, o objetivo            
geral desta pesquisa foi compreender uma parcela da ortografia utilizada em Goiás,            
observando a escrita de documentos setecentistas e realizando o cotejo de variantes            
gráficas em dicionários da época. O corpus compôs-se das edições fac-similar e            
semidiplomática de quarenta (40) cartas redigidas durante o século XVIII na Capitania            
de Goiás, que encontram-se disponíveis em Xavier (2012). Primeiramente, fez-se          
necessário coletar os vocábulos com variações vocálicas ou consonantais presentes no           
corpus. Após a coleta, eles tiveram as suas grafias verificadas no dicionário de Bluteau              
(1712-1728), para constatar-se a concordância ou não entre estas e as formas gráficas             
das entradas contidas no dicionário. Feita a atestação gráfica, contabilizaram-se os           
vocábulos com grafias iguais e distintas em relação às entradas do dicionário, a fim de               
levar hipóteses sobre a influência deste instrumento normatizador e se os registros do             
corpus foram feitos por mãos hábeis ou inábeis. Além disso, com base em autores como               
Coutinho (1976) e Willians (1975), procurou-se apresentar possíveis explicações para a           
ocorrência das variantes gráficas. Constatou-se que 43% dos vocábulos com variações           
apresentaram grafias idênticas às entradas do dicionário de Bluteau (1712-1728),          
revelando uma uniformização e regularidade na escrita. Nos casos em que as grafias não              
corresponderam às do dicionário, acredita-se que tal fato deva-se à falta de um acordo              
ortográfico vigente no século XVIII. Sendo assim, foi possível notar que a escrita             
presente no corpus demonstrou relação com instrumentos normatizadores da época,          
bem como a existência de uma espécie de convenção ortográfica que regia as práticas de               
escrita. Espera-se que esta pesquisa possa auxiliar em uma maior compreensão da            
ortografia da Língua Portuguesa de séculos passados, além de contribuir com futuros            
estudos de caráter ortográfico.  
 
Palavras-chave: Ortografia. Variantes gráficas. Filologia. 
 
 

Análise de atividades lexicais voltadas para o ensino médio da rede pública de 
Catalão-GO 

 
Fernanda Mendes Pereira 

 (UFG/RC) 
Vanessa Regina Duarte Xavier  

 
O presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise de algumas atividades lexicais             
encontradas em livros didáticos de língua portuguesa do ensino médio, utilizados em            
uma escola da rede pública de Catalão-GO. Entende-se a importância do ensino do             
léxico, dada sua notoriedade no auxílio para a ampliação e enriquecimento vocabular            

 
 



dos estudantes e para o melhor desenvolvimento das competências linguísticas dos           
alunos, sendo elas, principalmente, a leitura, a compreensão e a análise textual. Por essa              
razão, selecionou-se tais atividades a partir de um estudo de Iniciação Científica que             
analisou todos os exercícios lexicais de três obras do ensino médio, e procurou-se             
perceber se elas estavam em consonância com o que apontam os Parâmetros            
Curriculares Nacionais para o ensino médio (PCNEM) e com o que observam os             
teóricos sobre o ensino do léxico. Assim, utilizou-se como aporte teórico os estudos de              
Coelho (2005) a respeito da ampliação do repertório vocabular, de Dias (2004), sobre a              
análise de atividades lexicais em livros didáticos, e as contribuições de Villalva e             
Silvestre (2014) e Antunes (2010) sobre conceitos fundamentais do léxico. A análise            
quantitativa das atividades permitiu-nos discorrer sobre a frequência com que elas           
aparecem no livro didático e a análise qualitativa possibilitou perceber se elas são             
eficientes para a aquisição lexical ou não, havendo exercícios que a oportunizam e             
outros que não estão de acordo com o esperado para o ensino efetivo do léxico. 
 
Palavras-chave: Léxico. Ensino. Livro didático. 
 
 

A relação entre metologia de pesquisa, objetivos e relevância social na pesquisa 
narrativa 

 
Giovana Ribeiro 

(UFG-RC) 
Viviane Bengezen 

 
Neste trabalho, nosso objetivo geral foi analisar os objetivos de pesquisa e suas             
justificativas sociais das pesquisas narrativas orientadas pela pesquisadora narrativa         
Jean Clandinin, com foco na forma desses objetivos e na coerência com as propostas              
da pesquisa narrativa. Como objetivos específicos, consideramos fazer um         
levantamento e observar, nas pesquisas narrativas analisadas, I) quais foram os           
objetivos que nortearam cada investigação; II) que linguagem foi utilizada para           
apresentar esses objetivos; III) como os objetivos ajudam o pesquisador a sustentar            
uma relevância social para a pesquisa e IV) investigar quais as implicações da             
utilização desses objetivos para a área da Linguística Aplicada, e para as histórias que              
constituem os professores de línguas. Quando pesquisadores narrativos investigam as          
narrativas à medida que as vivem, eles narram, desempacotam, recontam e revivem as             
experiências, indo além dos termos da narrativa, tais como personagens, cenário,           
enredo, narrador etc. e passam a considerar os conceitos da pesquisa narrativa            
(CLANDININ, 2013), tais como espaço tridimensional, conhecimento prático pessoal,         
paisagens do conhecimento profissional, experiência, histórias que nos constituem e          
identidade, histórias secretas, sagradas e de fachada, histórias concorrentes e histórias           
conflitantes, autoridade narrativa, histórias de autoria, assinatura e voz. Para entender e            
articular esses conceitos da pesquisa narrativa, principalmente no Brasil, os          
pesquisadores iniciantes encontram muitas dificuldades, provavelmente porque       
viveram histórias educacionais predominantemente conteudistas e transmissionistas,       
que não tinham como foco a ética relacional, o respeito às diversidades e aos diferentes               
pontos de vista. Por isso, justificamos a realização desta pesquisa porque, a partir de              
um levantamento dos objetivos de pesquisa narrativa e suas justificativas sociais,           

 
 



outros pesquisadores poderão se beneficiar em relação à elaboração de seus próprios            
objetivos de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Pesquisa narrativa. Linguística Aplicada. Objetivos de pesquisa.        
Relevância social da pesquisa. 

Reflexões iniciais sobre o registro da homonímia em Dicionários Escolares 
 

Jhonatta Fellipe Biembengut Fruhauf 
(UAELL/UFCAT) 

Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves 
 
Uma palavra pode possuir múltiplos significados sem que aconteça uma única alteração            
em sua estrutura gráfica, esta ocorrência é caracterizada como homonímia. Através dos            
dicionários é que podemos perceber e distinguir os vários significados de uma palavra             
homônoma. Como objetivo geral deste trabalho de iniciação científica que se encontra            
em andamento, realizaremos, por meio de uma pesquisa qualitativa, um levantamento           
de como se dá o registro de termos homônomos que são trabalhados nos livros didáticos               
escolares do Ensino Fundamental, confrontando-os com os dicionários escolares de tipo           
três, considerando-os instrumentos indispensáveis ao ensino e aprendizagem do         
vocabulário de Língua Portuguesa. Para a obtenção de dados, faremos uma investigação            
em um corpus composto por duas coleções de livros didáticos, especificamente           
destinados ao sexto, sétimo, oitavo e nono ano do Ensino Fundamental, além de três              
dicionários escolares de tipo três, também voltados para o mesmo público específico.            
Como ponto inicial, agruparemos os exercícios onde a homonímia é trabalhada nas            
coleções didáticas e selecionaremos aleatoriamente as palavras que forem mais          
utilizadas e/ou apresentadas nestes materiais. Logo após, pesquisaremos suas definições          
nas coleções de livros didáticos e nos dicionários para que possamos observar e analisar              
criticamente os dicionários escolares no que tange ao tratamento dado à homonímia.            
Como o trabalho encontra-se em processo de desenvolvimento, ainda não nos foi            
possível apresentar reflexões críticas sobre o modo em que esses termos se encontram             
registrados nos dicionários escolares. 
 
Palavras-chave: Lexicografia. Dicionário Escolar. Homonímia. 
 
 

Libras e termiinologia: interrelações 
 

Kássia Mariano de Souza 
(PPGEL/UFG-RC) 

Vanessa Regina Duarte Xavier 
 
Sabemos que cada área do conhecimento possui termos técnico-científicos, isto é,           
terminologias e sendo a Língua Brasileira de Sinais (Libras) um sistema linguístico            
organizado e utilizado pela comunidade surda brasileira, deve, portanto, ser capaz de,            
assim como qualquer outra língua, expressar tais terminologias. A Terminologia          
enquanto ciência do léxico caracteriza-se como um campo da Linguística que estuda os             
termos próprios a uma área técnico-científica. Esta é uma área do conhecimento ainda             
nova conforme pontuam Krieger e Finatto (2004). Isso posto, há de se reconhecer que              

 
 



os estudos terminológicos na área de Libras são ainda mais recentes, tendo em vista que               
a Libras tem pouco mais de quinze anos de reconhecimento no Brasil. Sabemos que              
desde a Antiguidade as pessoas que não se comunicavam oralmente já desenvolviam            
gestos que lhes possibilitavam uma comunicação. Com o passar do tempo, esses gestos             
foram sendo aprimorados até se constituírem em sinais. Por sinais, entendemos o            
conjunto de vocábulos que dão origem ao léxico da Libras. Com o avanço das pesquisas               
linguísticas da Libras, surge uma nova área científica no Brasil que coaduna dois             
campos de pesquisa relativamente novos: Terminologia e Libras. Pretendemos, neste          
trabalho, fazer uma revisão de literatura, destacando-se alguns teóricos que têm se            
debruçado sobre essa área de pesquisa, cujo principal objetivo é estudar, registrar e             
analisar as unidades terminológicas em forma de sinais. Trabalhos como os de Faulstich             
(2001, 2014)), Costa (2012), Prometi (2013), Castro Júnior (2014) e Tuxi (2015) nos             
fornecerão subsídio teórico para o desenvolvimento deste estudo. A relevância do           
trabalho que ora propomos está pautada na necessidade de discussões e fortalecimento            
deste campo de estudo no Brasil.  
 
Palavras-chave: Terminologia. Libras. Campo científico.  
 
 

O rei disse a mesma coisa? Uma análise sitêmico-funcional 
 

Leonardo Coutinho dos Santos 
(UAELL/UFCAT) 

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 
 
Percebe-se, rotineiramente, que algumas pessoas preferem assistir filmes legendados do          
que dublados, afirmando que há alguma perda de conteúdo neste último. Esta pesquisa             
encontra-se em estágio inicial e objetiva-se a analisar o discurso final do Rei George IV               
presente no filme “O Discurso do Rei”, lançado em 2010 e disponibilizado na             
plataforma de streaming Netflix. Este discurso será analisado em três diferentes           
perspectivas: na língua original, a Língua Inglesa, e na Língua Portuguesa de duas             
maneiras: o discurso presente na legenda e o presente na dublagem, a fim de se               
compreender se há alguma discrepância em relação ao sentido despertado por cada            
forma de apresentação deste discurso. Para tanto, esta pesquisa fundamenta-se teorica e            
metodologicamente nos pressupostos da Linguística Sistêmico-Funcional proposta por        
Halliday (1994) e seu sistema de Avaliatividade (appraisal), alicerçado nos estudos de            
Martin e Rose (2003) e Martin e White (2005). Este estudo possui caráter qualitativo,              
porém utiliza-se dados quantitativos. A partir destes dados, serão selecionados e           
categorizados os elementos de atitude (afeto, julgamento e apreciação). Posteriormente,          
será realizada análises discursivas de cada forma deste discurso e, em seguida, a             
comparação dos resultados destas, procurando observar se há discrepâncias e, se sim,            
quais são e como influenciam semanticamente o discurso do Rei. Por ora, nota-se,             
dentre as três formas estudadas, a existência de diferentes elementos léxico-gramaticais. 
 
Palavras-chave: Dublado. Legendado. Avaliatividade. 
 
 
 
 

 
 



 
 

A mulher no poema de Cora Coralina: uma abordagem pelo viés do sistema de 
avaliatividade 

 
Pabrícia Abadia Pereira Félix 

UFCAT 
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 

 
Este estudo visa apresentar um recorte de um estudo que está sendo realizado no âmbito               
da Linguística Sistêmico-Funcional. Focaliza-se no subsistema Atitude, que faz parte do           
Sistema de Avaliatividade para realizar as análises desta pesquisa. O corpus é            
constituído por um poema da poetisa Cora Coralina, denominado: Antiguidades.          
Objetiva-se descobrir como a Linguística Sistêmico-funcional pode ser utilizada na          
análise de discurso literário. A base teórica fundamenta-se em Halliday (1994), Martin e             
White (2005), Fuzer e Cabral (2014), dentre outros. O sistema de avaliatividade            
apresentado por Martin e White (2005), compreende a linguagem a partir das escolhas             
léxico-gramaticais possibilitando compreender posicionamentos, opiniões e atitudes por        
meio do discurso. A avaliatividade entende a linguagem como uma gama de            
significados que, são gerados a partir de uma rede sistêmica que se constrói em torno de                
um sistema linguístico Leva-se em consideração os subtipos (afeto, julgamento e           
apreciação) que pertencem ao subsistema de Atitude. A metodologia baseou-se em           
realizar a leitura dos textos, em seguida a seleção das avaliações relacionadas à mulher,              
utilizando o subsistema de atitude para categorizar os dados. Os resultados apontam            
que, as avaliações feitas pela escritora permitem observar como texto e contexto            
possuem profundas relações. Além disso, a escrita da poetisa nos revela uma gama de              
possibilidades de redescoberta semântica das entrelinhas dos textos literários, se          
diferenciando das tantas análises existentes. Nota-se que a escritora utiliza determinadas           
seleções léxico-gramaticais para demarcar o discurso da mulher. 
 
Palavras-chave: Avaliatividade. Cora Coralina. Atitude.  
 
 

Beauty crimes, cool, power: apontamentos sobre o campo lexical 
avaliação/julgamento na revista Glamour 

 
Pauler Castorino Oliveira Barbosa 

(UFG-RC) 
Vanessa Regina Duarte Xavier  

 
A apreciação abarca o modo como o sujeito avalia/julga uma dada realidade, segundo             
Almeida (2010). Nesse sentido, acreditamos que no léxico da revista Glamour tenha            
lexias que avaliam/julgam positivamente (ou não) as vestimentas e/ou estilos no campo            
da moda. Deste modo, pretendemos apresentar uma análise do campo lexical           
avaliação/julgamento, à luz de Coseriu (1977), que foi um dos precursores da teoria das              
estruturas léxico-semânticas. Objetivamos, em específico, discutir como a moda pode          
influenciar a identidade dos indivíduos por meio da apreciação feita pelas revistas            
especializadas acerca das novidades nesta esfera social, tomando por base a obra de             

 
 



Lipovetsky (2009), que discute a moda na contemporaneidade. Como percurso          
metodológico, estruturamos as unidades neológicas da moda, coletadas previamente em          
três edições da revista de anos subsequentes, no campo avaliação/julgamento e,           
posteriormente, houve consultas a dicionários especializados no assunto, como os de           
Aflalo (2013) e Sabino (2007), que embasaram as discussões acerca dos resultados            
obtidos. Observamos que o léxico da revista Glamour traz lexias que almejam            
avaliar/julgar vestimentas, estilos, tecidos, dentre outros aspectos relacionados à moda.          
Isto posto, esperamos que o presente trabalho contribua para os estudos relacionados            
aos campos lexicais da moda, almejando, ainda, maiores discussões sobre as relações            
entre léxico e moda.  
 
Palavras-chave: Campo lexical. Neologismos. Moda. 
 
 

Tirador e respondedor: confronto lexicográfico de itens de sentido específico na 
festa de nossa senhora da abadia de Jataí-GO 

 
Rennika Lázara Dourado Cardoso 

 (PPGEL/UFG/RC) 
Vanessa Regina Duarte Xavier 

 
Os estudos referentes ao léxico e a cultura são importantes pelo fato de que o léxico de                 
um grupo pode ser definido como o bem imaterial que melhor o representa, por revelar               
seus traços socioculturais. Neste sentido, o presente trabalho visa a analisar lexias de             
sentido específico coletadas em entrevistas realizadas com participantes da Festa de           
Nossa Senhora da Abadia, que acontece há mais de um século na Região da Onça, na                
zona rural do município de Jataí (GO). Portanto, o principal objetivo deste estudo, que é               
um recorte de uma pesquisa de mestrado, é analisar lexias que têm nuances semânticas              
próprias dentro do contexto da festividade, a partir do cotejo das definições obtidas nas              
entrevistas com as disponíveis nos dicionários de Ferreira (2004) e Houaiss e Villar             
(2001). O estudo dessas lexias se faz significativo porque demonstra que uma dada lexia              
pode ter sentidos diferentes em outros contextos culturais. Além disso, para           
fundamentar as análises deste trabalho, o arcabouço teórico utilizado foi composto por            
i) Biderman (2001) e Abbade (2008) sobre léxico e as escolhas lexicais dos falantes; ii)               
Hall (2013) em relação à cultura e às representações culturais, assim como os escritos              
de Malinowski que versam sobre cultura e iii) Bosi (2008) e Caldas (2007), que              
teorizam a respeito da cultura popular. Os resultados que discutiremos são as lexias             
dessa comunidade, que ganham sentidos próprios dentro do seu contexto de cultura. Um             
exemplo seria a lexia tirar, que significa iniciar as canções da folia durante o trajeto até                
o sítio sediará o festejo.  
 
Palavras-Chave: Léxico. Cultura Popular. Sentidos específicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Desenvolvendo um app e construindo pontes entre a escola e o hospital para o 
ensino e aprendizagem de inglês 

 
Tainara Rodrigues Mendes 

(UFG/RC) 
Viviane Cabral Bengezen 

 
Este trabalho dedica-se a um Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária            
(PIVIC) que tem como objetivo criar um aplicativo gratuito para aparelhos eletrônicos,            
visando a produção de textos em inglês e consequentemente, o desenvolvimento das            
habilidades de leitura. O aplicativo é voltado para crianças de nove a treze anos que               
estejam inseridos em um ambiente de ensino e aprendizagem da língua inglesa no             
Ensino Fundamental e, especialmente, se encontram impossibilitados de frequentarem         
às aulas presenciais devido a algum tipo de tratamento hospitalar. As etapas consistirão             
em desenvolver um protótipo de conteúdo do app e tem como primeiro passo, i) o               
levantamento das pesquisas realizadas até o momento, destacando os pré-requisitos          
relacionados ao desenvolvimento da escrita e também da habilidade oral de inglês            
quando mediado por ferramentas digitais, ii) a listagem das diversas ferramentas e            
atividades de ensino da língua, iii) a análise dos aplicativos já existentes, observando se              
eles se encaixam em um questionário que visa extrair o melhor aplicativo, iiii) com              
base no passo anterior, elencar os requisitos necessários para a proposta de            
desenvolvimento do aplicativo descrito neste resumo e por fim, iiiii) a criação do             
protótipo de aplicativo. Além disso, a pesquisa contará com a fundamentação teórica de             
Paiva (2010, 2017) e Bengezen e Murphy (2017), Bengezen (2018) e Sharples, M;             
Taylor, J.; Vavoula, G. (2005), com duração de 12 meses e se encerrará em julho de                
2019. 
  
Palavras-chave: aprendizagem de língua, aplicativos, língua inglesa. 
 
 
Analisando o Livro didático de Língua Estrangeira – Inglês através do sistema de 

Avaliatividade 
 

Welison de Camargo Vieira 
(UAELL/UFG/RC) 

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 
 
Com enfoque no mapeamento de pesquisas (dissertações, teses e artigos publicados em            
revistas A e B) que discutem o livro didático (LD) de Língua Estrangeira – Inglês, serão                
selecionadas as pesquisas acerca desse recurso que visam resolver problemas de           
linguagem na sala de aula. Serão analisadas as escolhas léxico-gramaticais utilizadas           
por esses pesquisadores ao referirem-se ao LD. Trazendo à tona as pesquisas realizadas             
nesse tema e a opinião dos pesquisadores sobre o LD, o sistema de avaliatividade será               
utilizado a fim de mapear as avaliações realizadas. O Objetivo é compreender como             

 
 



pesquisas sobre o livro didático de Língua estrangeira - Inglês discutem e avaliam esse              
recurso. A Metodologia empregada será quanti-qualitativa, utilizados procedimentos de         
coleta de dados que resultarão em dados numéricos que serão posteriormente analisados            
por meio de métodos estatísticos a luz da Linguística Sistemico-Funcional (Halliday,           
1994). Como Resultado Esperado, além de realizar o mapeamento das pesquisas sobre o             
livro didático disponibilizados na internet, espera-se ampliar os estudos sobre análise do            
discurso de base sistêmico-funcional, mais especificamente, o sistema de         
Avaliatividade, bem como, levar em consideração a abordagem do livro didático assim            
como de suas respectivas avaliações quanto ao ensino de língua estrangeira voltado para             
a realidade brasileira. 
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