APRESENTAÇÃO

Neste 14º volume da revista on-line da Graduação do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
Língua, Literatura e Ensino, os leitores encontrarão 12 artigos referentes aos trabalhos apresentados no 16º
Seminário de Pesquisas da Graduação (SePeG) do IEL/UNICAMP, realizado em 22 e 23 de outubro de
2019. O intuito desse seminário é criar um espaço para que os alunos de graduação apresentem e discutam
publicamente suas pesquisas resultantes de Iniciação Científica e de disciplinas de orientação (Investigação
Científica, Estudos Monográficos e Monografia), bem como seus trabalhos finais em diferentes disciplinas.
Os trabalhos apresentados são debatidos por professores do Instituto, pós-doutorandos ou pós-graduandos
dos Programas de Pós-graduação, e são, mediante revisão feita a partir do debate e com a anuência do
professor-orientador, publicados nesta revista.
Esta edição de Língua, Literatura e Ensino reúne textos que versam sobre os diversos campos dos
estudos da linguagem - linguísticos e/ou literários - abarcados neste Instituto. No campo dos Estudos
Literários, apresentam-se os seguintes artigos: Memórias apagadas: a maternidade solo como definidora
de futuros infelizes, de Mellory Ferraz CARRERO; Razão em face da paixão: liberdade emocional em Jane
Eyre, de Charlotte Brontë, de Alanis Zambrini GONÇALVES; A reinvenção da vida face à morte em A
mulher dos pés descalços, de Ana Júlia VALEZI. Em relação aos estudos linguísticos, constam artigos que
contemplam a diversidade de suas áreas: Análise do Discurso: Gênero e sexualidade na cena enunciativa:
a normatização dos desejos em textos de divulgação de conhecimento sobre a anatomia feminina, de
Pamella Opsfelder de ALMEIDA; Gol da diversidade?: discursos de consenso e sentidos sobre
homossexualidade em campanhas de clubes de futebol no Twitter, de Matheus da Silva MEDEIROS;
Ordem do discurso e educação: arquivos de Bruno Caetano Felipe DA SILVA; Semântica
Argumentativa: Homenagem às avessas: pressuposição e argumentação em uma publicação do S.C.
Internacional no Dia da Mulher, de Matheus da Silva MEDEIROS e Michelle Gomes dos SANTOS;
Sintaxe Gerativa: A preposição em livros didáticos: contribuições da sintaxe gerativa no ensino de classe
de palavras de Giovanna Santos PEREIRA; Estudos Clássicos: Dido de Ovídio: a representação da rainha
de Cartago na Heroida VII, de Renata Martins PREDO; e Linguística Aplicada: A violência verbal nas
redes sociais e a “comunicação não-violenta", de André Felipe Forati de ALENCAR; A maratona como
metáfora da vida - um canto dos limites no território da emoção, de Daíza de Carvalho LACERDA;
Reformulação do trabalho com sequência didática nas aulas de português para falantes de espanhol, de
Laura Olivato PEREIRA.
A leitura desses trabalhos evidencia a diversidade de estudos e pesquisas realizadas por alunos dos
três cursos de Graduação do IEL (Licenciatura em Letras, Bacharelado em Linguística e Bacharelado em
Estudos Literários).
Por fim, deixamos nossos agradecimentos ao funcionário Esmeraldo Armando dos Santos do Setor
de Publicações do IEL, cuja valiosa atuação viabilizou a publicação deste volume.
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