
        ANEXO B 
 
   Docentes, linhas de pesquisa, projetos e áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação 

 
ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 
Docente Linha(s) de pesquisa Projeto(s) de pesquisa Áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação, 

vinculados ao(s) projeto(s) de pesquisa 

Agostinho Potenciano de 
Souza 

L.P. 7 

 

Leitura e escrita: urgências de ensino 
 

Leitura: práticas de leitura escolares e não-escolares, 
formação de leitores; 
Escrita: práticas de escrita escolares e não-escolares; 
formação para a produção de textos. 

 
 
 
 
 
 
Carla Janaina Figueredo 

 
 
 
 
 
 
 

L.P. 6  

Diálogos interculturais em sala de aula de 
inglês: por uma pedagogia crítica e dialógica 
da apropriação (UFG); 

ELADIS - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Ensino/Aprendizagem de Línguas: 
Afetividade, Discurso, Identidade e 
Sociedade (UnB/UFG). 

 

O papel da interação social no processo de aprendizagem 
de línguas estrangeiras (LEs) com base no 
sociointeracionismo de Vygotsky; 

O princípio dialógico bakhtiniano e suas perspectivas para 
o processo ensino-aprendizagem de LEs; 

A construção das múltiplas identidades culturais nas 
práticas discursivas de aprendizes brasileiros de LEs; 

Estudos interculturais com ênfase no desenvolvimento da 
competência intercultural do sujeito-aprendiz de LE; 

Formação de professores de LEs pelo viés da pedagogia 
crítica e dialógica da apropriação. 

Dilys Karen Rees 
 
 

L.P. 5  

L.P. 6  

 

A porosidade das fronteiras culturais: a 
dialogia nas produções textuais produtos da 
mundialização da cultura; 

Múltiplas vozes: língua e linguagem em 
contextos sociolinguisticamente complexos 
(2ª. Etapa). 

Linguística aplicada/análise de textos literários pós 
coloniais, textos de ‘pop fiction’, textos eletrônicos, livros 
didáticos, focalizando a mundialização da cultura e a 
interculturalidade; 

Linguística aplicada/ interculturalidade no ensino de L2 
em situações sociolinguisticamente complexas, estudos 
etnográficas da sala de aula de L2, a identidade sócio-
cultural do professor e do aprendiz de L2. 



 

Eliane Carolina de Oliveira 
 
 

L.P. 6  

 

 

TECLE – trajetórias: ensino, computador e 
língua estrangeira. 

 

Pesquisa sobre ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras: formação inicial e continuada de professores; 

Ensino-aprendizagem mediado pelas novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs); 

Uso pedagógico dos recursos das novas TICs; 

Crenças e processos de aprendizagem e de 
desenvolvimento profissional da docência mediante as 
novas TICs; 

Contextos educacionais presenciais, híbridos e a distância. 

Elza Kioko Nakayama 
Nenoki do Couto 

L.P. 5  
L.P. 7  

NELIM: Língua, narratividade e imaginário 
nos discursos escrito e oral da perspectiva 
ecolinguística. 

 

Estudo acerca da Teoria da Antropologia do Imaginário, 
da Semiótica Discursiva de Greimas, da Ecolinguística e 
da Análise do Discurso. Aplicação das teorias estudadas 
no desenvolvimento de estratégias de análise, 
interpretação e compreensão de diferentes gêneros orais 
e/ou escritos; 

Estudo ecolinguístico: línguas minoritárias, línguas em 
contato. 

Francisco José Quaresma 
de Figueiredo 

L.P. 6  

 

Os efeitos da colaboração na aprendizagem 
de línguas - estudos em ambientes 
presenciais e virtuais. 
	  

Interação em sala de aula e no ambiente virtual; 
Erro, correção e avaliação; 
Aprendizagem colaborativa; 
Ensino e aprendizagem de línguas; 
Crenças; 
Estratégias comunicativas. 

Heloísa Augusta Brito de 
Mello 

L.P. 5  

L.P. 6  

 

Múltiplas vozes: língua e linguagem em 
contextos sociolinguisticamente complexos. 

 

Estudos sobre ensino-aprendizagem de LE/L2. Aquisição 
de LE/L2; 
Bilinguismo em contextos minoritários, de imigração e de 
elite; 
Educação bilíngue. 

 
 
 



 

Joana Plaza Pinto 
L.P. 5  

L.P. 7  

  

Linguajamentos, corpos em crise e crítica do 
conhecimento: contra-hegemonias 
epistêmicas contemporâneas sobre 
linguagem; 

Múltiplas Vozes: língua e linguagem em 
contextos sociolinguisticamente complexos. 

Atos de fala, performatividade, metapragmática das 
línguas, regimes metadiscursivos, identidade e corpo 
(relações entre linguagem e gênero, raça, sexualidade e 
outros marcadores identitários). 

Kátia Menezes de Sousa 

 
L.P. 7  

Práticas Discursivas da Contemporaneidade: 
os enunciados, os saberes e as relações de 
poder. 

Análise do discurso de linha francesa. 
Análise de temas da atualidade em sua relação com a 
história, os sujeitos e os discursos. 
Análise de práticas discursivas diversas, considerando-se 
os enunciados, os saberes e as relações de poder.  

Lucielena Mendonça Lima 
 L.P. 6  

 

Relações	  interculturais	  no	  ensino	  e	  formação	  
de	  professores	  de	  espanhol	  e	  português	  no	  
contexto	  do	  MERCOSUL:	  cidadania,	  identidade	  
e	  representações	  no	  processo	  de	  integração	  
educativa.	  
Relação	   sujeito/línguas-‐culturas	   e	   a	   formação	  
de	   falantes	   e	   professores	   brasileiros	   de	  
espanhol. 

Processos	  de	  ensino-‐aprendizagem	  e	  formação	  de	  
professores	  de	  espanhol	  e	  português	  como	  línguas	  
estrangeiras.	  	  

Perspectiva	   intercultural	   de	   ensino	   e	   formação	   de	  
professores	  de	  línguas	  estrangeiras.	  

 

Maria Cristina Faria 
Dalacorte Ferreira 

L.P. 5  

L.P. 6 

Centro de estudos do discurso em contextos 
de mediação. 

 

Linguística aplicada; 
Análise da conversação; 
Etnografia da fala. 

Maria de Lourdes Faria 
dos Santos Paniago 

L.P. 7  

 

Produção de identidades por dispositivos de 
disciplinamento. 

Análise de discurso de base foucaultiana; 

Análise de discursos sincréticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maria do Socorro P. da 
Silva 

LP4 

LP6 

O impacto das línguas indígenas na formação 
superior de docentes indígenas 
A função social das línguas indígenas 
Políticas de revitalização de línguas 
indígenas ameaçadas de extinção e educação 
bilíngue e intercultural indígena.  

Descrição e documentação de línguas.Bilinguismo em 
contexto minoritário(indígena); 
Aquisição de línguas indígenas em situação de morte ou 
de revitalização; 
Políticas linguísticas.Ensino e aprendizagem de línguas 
indígenas; 
Bilinguismo e educação escolar indígena 
Descrever línguas da família Karajá: fonética, fonologia, 
morfologia, semantica e léxico;  
Estudos sociolinguísticos de sociedades indígenas da 
região Araguaia-Tocantins 

Maria Suelí de Aguiar L.P. 4  

L.P. 5  

Estudos das línguas Páno; 

A linguística e a história de colonização de 
Goiás. 

Descrever línguas da família Páno: fonética, fonologia, 
morfologia e léxico; 
Descrever diacronicamente a língua portuguesa. Estudos 
onomásticos. 

Mônica Veloso Borges 
 

L.P. 4  

L.P. 5  

 

Documentação de saberes tradicionais: 
subsídios para a formação prática de docentes 
indígenas para o exercício do magistério em 
educação bilíngue intercultural. 

A função social das línguas indígenas na 
educação bilíngue intercultural. 

 

Documentação, descrição e análise de línguas, 
especialmente indígenas; 
Análise de fenômenos fonético-fonológicos, 
morfossintáticos e semânticos de línguas, especialmente 
indígenas; 
Estudos lexicográficos de línguas, especialmente 
indígenas; 
Língua, cultura e sociedade; 
Línguas em contato; 
Bilinguismo em contextos minoritários (indígenas); 
Educação escolar indígena; 
Formação de professores indígenas. 

Rosane Rocha Pessoa L.P. 6  

 

Linguística Aplicada Crítica: Estudos sobre 
Ensino e Formação de Professoras/es de 
Língua Estrangeira. 

Múltiplas vozes: língua e linguagem em 
contextos sociolinguisticamente complexos. 

Ensino crítico de língua estrangeira, formação crítica de 
professores/as, pesquisa colaborativa e mudança de 
professores/as. 

 

 
 



 

 

Sebastião Elias Milani 
L.P. 4  

L.P. 6  

 

Construção do acervo audiovisual da língua 
falada em Goiás e execução do Atlas 
linguístico de Goiás - ALINGGO  

Sociolinguística, Linguística diacrônica, Linguística 
Sincrônica, Historiografia Linguística. 

    

 
Silvia Lucia Bigonjal 

Braggio 
 

L.P. 4  

L.P. 5  

LIBAS- Línguas Indígenas Brasileiras 
Ameaçadas de Extinção: documentação 
(análise e descrição) e tipologias 
sociolinguísticas 

Sociolinguística, etnossintaxe: línguas indígenas, línguas 
em contato, bilinguismo e aquisição de L1 e L2 oral e 
escrita, variedades étnicas português-língua indígena. 

Sinval Martins de Sousa 
Filho 

L.P. 4  
L.P. 6  

Aquisição da língua Xerente (Jê); 

Leitura e escrita: ações de mediação 
pedagógica. 

 

Estudos sobre documentação linguística (análise e 
descrição de línguas), línguas em contato, 
bi(multilinguismo), especialmente das Línguas Indígenas 
Brasileiras; 
Aquisição de línguas (oral e escrita). Ensino e 
aprendizagem da produção textual. Os gêneros 
discursivos; 
Análise e produção de materiais didáticos e paradidáticos 
das disciplinas Linguística e Língua Portuguesa; 
Estudos sobre os processos de leitura. 

Vânia Cristina Casseb 
Galvão 

L.P. 4  

L.P. 6  

O português contemporâneo falado em Goiás 
– Fala Goiana; 

O ensino de língua portuguesa no Brasil e em 
Portugal: bases epistemológicas, objetivos e 
conteúdos. 

Descrição e análise do português brasileiro, 
Gramaticalização e Cognição; 
Funcionalismo aplicado ao ensino. 

 
 
 
 
 
 



   Docentes, linhas de pesquisa, projetos e áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação 
ÁREA DE ESTUDOS LITERÁRIOS 

 
Docente 

 Linha(s) de pesquisa Projeto(s) de pesquisa Áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação, 
vinculados ao(s) projeto(s) de pesquisa 

Antón Corbacho Quintela 
 

L.P. 3 
 
 
 
 

O Brasil como elemento repertorial dos 
escritores oriundos de Estados de língua 
espanhola como língua oficial 
 
 

Aculturação e literatura: a transformação do Brasil em 
matéria repertorial de sistemas literários estrangeiros; 
As representações de identidades estrangeiras na 
produção literária brasileira; 
 Processos de estruturação de proto-sistemas, para-
sistemas e subsistemas literários. 

Goiandira de F. Ortiz de 
Camargo 

L.P. 1 
L.P. 2 
 
 

Poética das subjetividades: Estudos das 
Configurações Líricas na Poesia Brasileira 
Contemporânea 

Estudos de poesia: subjetividade, recepção, 
ensino e criação 

 

Poesia brasileira moderna contemporânea; 
Poesia portuguesa contemporânea; 
Subjetividade lírica; 
Ensino de poesia; 
Formação de leitor de poesia. 

Heleno Godói de Sousa 
Heleno Godoy 

L.P. 1 
L.P. 2 

Teorias da Narrativa 
 

Narratologias, Literaturas Africanas de Língua Inglesa 
(principalmente do Zimbábue); 
 Literatura Irlandesa, Literatura Brasileira; 
Literatura e Cinema. 

 

 

 

Jamesson Buarque de 
Souza 

 

 

 

 

 

L.P. 1  

 

 

Presença do estilo épico na poesia brasileira 
moderna e contemporânea 

Estudos de poesia: subjetividade, recepção, 
ensino e criação 

Poética das subjetividades: estudos das 
configurações líricas na poesia brasileira 
contemporânea 

 

 Teoria, Criação, Crítica e Ensino de Poesia. Projetos 
sobre: 
(a) Estudos de poesia épica, relações entre épica e lírica, 
hibridismo de gênero; 

(b) Estudos sobre criação de poetas clássicos, modernos 
ou contemporâneos de língua portuguesa; 

(c) Estudos sobre criação poética, considerando-se suas 
relações sócio-históricas e políticas; 

(d) Estudos sobre poesia popular e outras (poema em 
prosa, poema verbi-voco-visual, poema-livro, e-poema) 
em língua portuguesa; 

(e) Estudos sobre o ensino de poesia na escola. 



Leila Borges Dias Santos 

 

 
L.P. 1  
L.P. 2 
 
 

 
Literatura e Patriarcalismo em Goiás 
Literatura e Catolicismo em Goiás 

 
Modernidade, relação Literatura e História, identidade, 
nação, cultura e cidade 
 

Marilúcia Mendes Ramos L.P. 3 Literaturas em Língua Portuguesa: diálogos 
históricos e culturais 

Estudos comparados de narrativas em língua portuguesa. 

Pedro Carlos Louzada 
Fonseca 

 

 

L.P. 2  

L.P. 3  

Mulher difamada e mulher defendida no 
pensamento medieval: textos fundadores 

A cronística do descobrimento e colonização 
do Brasil: ideário, formas do imaginário e 
representação 

Literatura medieval europeia ocidental; 

Literatura colonial latino-americana; 

Estudos culturais; 

Estudos de gênero (gender). 

 

Renata Rocha Ribeiro 

 

 

L.P. 1  

L.P. 2 

  

Aspectos do romance contemporâneo 
brasileiro 

 

Narrativa moderna/ contemporânea; 

Estudos comparados em narrativa; 

Estudos comparados em narrativa e outras artes; 

Narrativa brasileira; 

Rodrigo Vieira Marques 

 

 

L.P. 1  

L.P. 2  

 

 

 

 

Fenomenologia, hermenêutica e estética da 
recepção: as fronteiras da teoria literária 

Corpo e Erotismo no Simbolismo Francês: as 
Poéticas da Encarnação 
 

 

 

Estudo das relações entre literatura e filosofia: da presença 
do literário na obra filosófica à presença do filosófico na 
obra literária; 

Estudo das relações entre filosofia e linguagem poética na 
modernidade literária, com destaque para os conceitos de 
“subjetividade”, “paisagem”, “voz poética”, 
“corporeidade” e “experiência do mundo”; 

Estudo de fronteiras e intervalos da obra literária: 
Filosofia, História, Psicologia e Psicanálise, sobretudo, em 
literaturas de expressão francesa. 

Rogério Santana dos 
Santos 

L.P. 3  

 

Literatura e ruralidade no Brasil; 
Restauração e organização da documentação 
profissional do escritor José J. Veiga. 

Literatura e ruralidade no Brasil; 
Arquivo literário; 
Literatura e representação de nação: brasileira e 
portuguesa. 



 
 
 
 

Solange Fiuza C. Yokozawa L.P. 1 Poesia brasileira contemporânea e tradição Poesia brasileira moderna e/ou contemporânea. 

Sueli Maria de Oliveira 
Regino  L.P. 3 

 
 
Dramaturgia, educação e imaginário 
 

Literatura e imaginário; Dramaturgia e educação; 
Literatura e educação; Literatura e educação de surdos. 

Suzana Yolanda Lenhardt 
M. Cánovas L.P. 3 

 
Literatura, mitologia e imaginário 

Antropologia do imaginário, hermenêutica simbólica e 
mitologia; 
 Narrativa fantástica. 

Zênia de Faria 
L.P. 1 

L.P. 2 

 
 
A poética de João Cabral de Melo Neto; 
Metaficção e noções correlatas: conceitos e 
terminologias; 

Metaficção;  
Metaficção historiográfica;  
Intertextualidade;  
Estudos da narrativa;  
O personagem escritor;  
O hibridismo de gêneros; 
Poéticas da modernidade. 


