
 
 
 

Nesta sessão estão reunidas obras 
publicadas nos anos de 2014 e 
2015, submetidas à Comissão 
Organizadora e à Comissão 
Científica do ENELIN 2015 para 
serem apresentadas ao público do 
evento. As obras podem ser 
adquiridas nos estandes de 
editoras, expositoras no período de 
21 a 23 de outubro de 2015, no 
Salão de Eventos da Univás 
(Unidade Fátima). 
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Sessão “Lançamento de Livros” 
Data: 22 de outubro 
Horário: 18h40 às 21h00 

Local: Salão de Eventos da UNIVÁS (Unidade Fátima) 
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Andrea Silva Domingues 
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Débora Raquel Hettwer Massmann 
Eduardo Alves Rodrigues 
Joelma Pereira de Faria 

Juliana Santana Cavallari 
Luciana Nogueira 
Maria Onice Payer 
Mirian dos Santos 

Newton Guilherme Vale Carrozza 
Renata Chrystina Bianchi de Barros 

Telma Domingues da Silva 
 
 

Comitê Científico 
 

Eni Puccinelli Orlandi (Univás) 
Ana Cláudia Fernandes Ferreira (Univás) 

Greciely Cristina da Costa (Univás) 
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Andrea Silva Domingues (Univás) 

Carolina de Paula Machado (UFSCar) 
Carolina Padilha Fedatto (Univás) 
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Freda Indursky (UFRGS) 
Eliana Ferreira (UFJF) 

Helson Flávio da Silva Sobrinho (UFAL) 
Joelma Pereira de Faria (Univás) 

José Horta Nunes (Labeurb/Unicamp) 
Juliana Santana Cavallari (Univás) 

Leandro Diniz (UFMG) 
Luciana Nogueira (Univás) 

Luiz Francisco Dias (UFMG) 
Maria Bernadete Marques Abaurre (Unicamp) 

Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS) 
Maria Onice Payer (Univás) 
Maria Teresa Celada (USP) 

Marie-Anne Paveau (Université Paris XIII) 
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Mariza Vieira da Silva (UCB) 
Mirian dos Santos (Univás) 

Newton Guilherme Vale Carrozza (Univás) 
Paula Chiaretti (Univás) 

Renata Chrystina Bianchi de Barros (Univás) 
Romain Descendre (ENS/Lyon) 

Telma Domingues da Silva (Univás) 
Sylvain Auroux (CNRS) 
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Sessão “Lançamento de Livros” 
Data: 22 de outubro 
Horário: 18h40 às 21h00 

Local: Salão de Eventos da UNIVÁS (Unidade Fátima) 

  Coleção Linguagem e Sociedade  

 
Título: Sociedade e Medicalização. 
Autor: Renata Chrystina Bianchi de BARROS; Lucia MASINI 
(orgs.) 
Ano de Publicação: 2015 
Editora: Pontes, Campinas/SP 
 

 
Sinopse: O livro “Sociedade e Medicalização” compõe-se no bojo dos trabalhos que buscam caminhos 
de compreensão e superação das formas medicalizantes da vida. Cada texto traz em si uma forma de 
compreender o fenômeno crescente de medicalização da vida, oferecendo ao leitor ferramentas de 
diversas ordens que podem contribuir para o debate e para a construção de estratégias e ações voltadas 
para a promoção e para a valorização da diversidade humana. Sob uma diversidade teórica 
representativa do largo interesse sobre o tema, os trabalhos dessa obra são, sobretudo, atravessados 
por estudos da linguagem. Escritos por psicólogos, fonoaudiólogos, linguistas, neurolinguistas, 
pedagogos e educadores físicos, os textos deste livro se voltam para todos aqueles que se interessem 
pela compreensão e/ou pela práxis com o tema da (não)medicalização. 

 
 
 
  

 
Título: Língua e ensino sob diferentes perspectivas. 
Autor: Juliana Santana CAVALLARI; Joelma Pereira de FARIA 
(orgs.) 
Ano de Publicação: 2015 
Editora: Pontes, Campinas/SP 
 

 
Sinopse: Os capítulos compilados neste livro, desenvolvidos sob diferentes perspectivas, tomam a 

linguagem como materialidade significante a partir da qual se tecem várias problematizações e 

contribuições acerca do processo de ensino e aprendizagem de línguas. Esta obra se destina a todos 

aqueles interessados em refletir sobre a relação fundamental e significativa entre Linguagem e 

Sociedade e no modo como essa relação incide e produz efeitos na subjetividade contemporânea. 
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Sessão “Lançamento de Livros” 
Data: 22 de outubro 
Horário: 18h40 às 21h00 

Local: Salão de Eventos da UNIVÁS (Unidade Fátima) 

 Coleção Linguagem e Sociedade  

 
Título: Arte, mídia e discurso. Interface e produção dos sentidos. 
Autor: Luciana Coutinho de SOUZA; Mirian dos SANTOS (orgs.) 
Ano de Publicação: 2015 
Editora: Anna Blume, São Paulo/SP 
 

 

Sinopse: Este é um livro fruto das pesquisas do projeto Arte, Mídia discurso: interface e produção de 

sentidos e é formado, predominantemente, pelos trabalhos de alunos e professores da Universidade de 

Sorocaba – UNISO e da Universidade da Vale do Sapucaí – UNIVÁS. O eixo central que articula os 

capítulos é o caráter artístico que permeia os discursos ou produtos midiáticos. A aposta deste projeto 

interinstitucional é um investimento em um campo de trabalho e de pesquisa pouco desenvolvido no 

Brasil, um espaço para que os discursos midiático e artístico, dadas as suas especificidades, possam 

circular e produzir trabalhos cientificamente elaborados e sólidos. Assim sendo, os textos deste livro nos 

oferecem uma visão da complexidade que as questões de linguagem/ sobre a linguagem podem 

assumir, enquanto campo de estudo, a partir de análises e reflexões variadas, que se debruçam sobre 

as linguagens artísticas e/ou midiáticas. Os trabalhos aqui concernidos abordam materiais diversificados, 

como peças publicitárias, publicidade eleitoral, charges, poesias etc. Os autores são provenientes de 

áreas de estudo diferentes, e problematizam a linguagem a partir da especificidade de tais áreas: Letras, 

Publicidade, Jornalismo, Filosofia... Os textos desta coletânea constituem-se, assim, em trabalhos 

acadêmicos que, diferenciados quanto às abordagens teórico-metodológicas, têm em comum o fato de 

colocarem em questão a imagem, em compreensões particularizadas em função das abordagens 

específicas, das diferentes materialidades (materialidades gráficas, como desenhos, diagramações, 

materialidades fílmicas etc.), bem como das diferentes circulações (televisão, internet, grande imprensa 

escrita...).  
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Título: Os sentidos de Milícia: entre a lei e o crime 
Autor: Greciely Cristina da COSTA 
Ano de publicação: 2015 
Editora: Editora da Unicamp, Campinas/SP 
 

 
Resumo: Este livro se fundamenta teoricamente na Análise de Discurso e busca compreender o 
funcionamento da denominação milícia em diferentes discursos tendo em vista o processo de produção 
de efeitos de evidência posto em movimento pela ideologia. Ao longo da compreensão empreendida, 
considerando a denominação enquanto mecanismo ideológico, quatro pontos principais são observados: 
1) em certa instância, a denominação milícia recobre a violência policial ao dar outro nome à polícia, 
desvinculando a milícia da instituição policial; 2) por outro lado, é o lugar de policial que configura e 
sustenta o sentido de milícia enquanto protetora; 3) todavia, ela tem sua prática associada a grupos 
criminosos, por isso é então significada como criminosa, um desdobramento da polícia; 4) e, por fim, a 
existência da milícia estaria ligada a um espaço material político-simbólico determinado: a favela, pois é 
nesse espaço que ela se impõe. 

 
 
 
 

Título: O percurso da tradução e o funcionamento do discurso 
religioso em: O Trato de Argel de Miguel de Cervantes. 
Autor: Stella LINARDI 
Ano de publicação: 2015 
Editora: Paco Editorial, Jundiaí/SP 
  

Resumo: Este estudo analisa o funcionamento do processo discursivo da tradução e do discurso 
religioso na obra teatral de Miguel de Cervantes Saavedra, O trato de Argel, com o objetivo de observar 
a produção de efeitos de sentidos explicitados na/pela peça. Para tanto, esta pesquisa parte de uma 
tradução dessa obra seguida da análise discursiva da mesma, cujas noções de interpretação, função-
autor e versão são mobilizadas para confrontar alguns pressupostos da corrente tradicional de estudos 
da tradução. Na sequência, o foco da análise volta-se para o funcionamento do discurso religioso dos 
personagens muçulmanos e cristãos, em seu processo de significação, levando-se em conta suas 
características, suas especificidades e os efeitos de sentido produzidos. A ideia de traduzir essa obra e, 
posteriormente, discutir o processo discursivo implicado na tradução e analisar o discurso religioso, 
surgiu a partir da observação da relação entre a linguagem e a sociedade que dela deriva. Nesse 
percurso, foi possível ratificar o fato de o sentido se constituir na/pela incompletude e opacidade da 
linguagem e, ainda, perceber os gestos de interpretação que se movimentam no entre-dois. 
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Título: Confessionário 
Autor: Gustavo FARIA 
Ano de publicação: 2014 
Editora: Chiado Editora 
 

 
Sinopse: "Canhoto, asmático e corintiano": quem ouve Gustavo Faria falar de si mesmo imagina um 
bocado de sofrimento. Mas quem lê suas crônicas descobre a leveza daquele que aprendeu a rir de si 
mesmo e a sutileza de quem tem o olhar de poeta com foco nas coisas do cotidiano. Se a ansiedade 
apertou o peito e tirou o ar, se a peça da escola não saiu como se esperava, se o destino não 
colaborou, então o autor encontrou sua inspiração para escrever. Sua escrita - por vezes lírica, por 
vezes divertida - prende o leitor em crônica após crônica, dando a sensação de uma confidência entre 
amigos. E é a isso que Confessionário se propõe: ser uma gostosa conversa sobre as belezas e 
os dissabores da vida." 
(Mariana Fernandes)  

 
 
 
 

 
Título: Discurso, Identidade, Memória 
Autor: Simone de Paula dos SANTOS; William Augusto MENEZES 
(orgs.) 
Ano de Publicação: 2015 
Editora: Expressão Gráfica e Editora, Fortaleza/CE 
 

 
Sinopse: Temáticas relacionadas à constituição identitária e às representações da memória têm 
ocupado um espaço privilegiado nos estudos contemporâneos das Ciências Humanas e Sociais. A 
identidade social, vista durante muito tempo como atributo essencial do indivíduo e do grupo, passa a 
constituir-se como uma questão de natureza contingencial, para a qual contribuem as diversas formas 
de interação aos ambientes societários. Em especial, passa a ter destaque a construção identitária como 
fruto das atividades discursivas, nas mais diversas situações e finalidade em que os indivíduos atuam 
pela linguagem. [...] Questões que dizem respeito à memória adquirem um destaque similar. No final do 
século 20, os estudos da memória, principalmente da memória coletiva, se constituíram como 
preocupação sociológica e historiográfica no campo das humanidades. Entretanto, em decorrência das 
observações sobre o papel fundamental que desempenha a linguagem na sua constituição, essa passa 
a ser percebida não mais coo produto estável e de contorno definido, mas como parte das 
representações dos indivíduos no cotidiano das suas interações. [...] Assim, a memória passa a 
constituir-se em um objeto importante aos estudos discursivos, evidenciando vínculos entre os usos da 
linguagem e as práticas sociais no tempo e no espaço. Este livro reúne contribuições de pesquisadores 
de instituições de ensino superior, localizadas no Estado de Minas Gerais, que se dedicam, dentre outros 
temas, à reflexão em torno de objetos que contribuem para a elucidação de questões importantes sobre 
as temáticas que envolvem o discurso, a identidade e a memória. 
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Título: Do jornalismo literário ao científico 
Autor: Fabiano ORMANEZE 
Ano de Publicação: 2015 
Editora: Pontes, Campinas/SP 
 

 
Sinopse: O caráter pioneiro desta obra se encontra justamente no fato de considerar a biografia como 
um gênero discursivo que intervém de maneira relevante na divulgação científica e que coloca novas 
questões para essa prática, a partir de uma articulação inovadora entre os campos do Jornalismo, da 
Literatura e da Ciência [...] O autor nos conduz numa viagem através da espessura da linguagem, que 
nos revela a cada passo de análise uma trama densa de efeitos de sentidos que significam a relação 
entre o fazer científico, as práticas jornalísticas de divulgação do conhecimento e o ensino. 
(do prefácio de Mónica Graciela Zoppi-Fontana) 
 
 

 


