
1. Título do projeto 

O uso do inglês em publicidades de festas na cidade de Catalão-GO: discurso, 

mídia e identidade. 

 

2. Orientando 

Schneider Pereira Caixeta 

 

3. Orientadora 

Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza 

 

I. INTRODUÇÃO 

 Um importante aspecto da linguagem é sua capacidade de fornecer informação 

a respeito do falante. É possível, analisando o comportamento lingüístico de qualquer 

pessoa, tecer hipóteses a respeito de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade do falante, ou seja, de sua identidade. 

Considerando-se que a mídia tem grande participação na formação da 

identidade, ela é fonte rica de indícios a respeito dos sujeitos para os quais ela é 

voltada. Analisar a língua usada na mídia possibilita enxergar a identidade do sujeito 

ao qual ela se dirige. 

Este projeto visa verificar a presença de palavras de língua inglesa em 

publicidades de festas na cidade de Catalão-GO e fazer, através dessa prática, uma 

relação entre discurso, mídia e identidade. 

 

II. JUSTIFICATIVA 

 Através de observações informais de publicidades de festas de cidades 

variadas pude me atentar para o fato de que em inúmeras delas havia a presença de 

palavras da língua inglesa. Não só isto, mas também pessoas quando se referiam às 

festas escolhiam fazer uso das mesmas palavras inglesas em detrimento das 

correspondentes portuguesas. 

 Saber o porquê de tal fenômeno foi o que me despertou o interesse em 

desenvolver uma pesquisa que permitisse verificar com que intensidade o 

estrangeirismo ocorre em publicidades de festas na cidade de Catalão-GO e qual sua 

relação com a identidade dos indivíduos que a elas têm acesso. 

  

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Foucault (1996) já afirmou que não se tem o direito de dizer tudo, não se pode 

falar de tudo em qualquer circunstância e nem todo mundo pode falar de qualquer 



coisa. Para ele, tudo o que se fala é norteado por procedimentos de controle e 

delimitação do discurso, que definem pré-requisitos para quem fala, norteando gestos, 

comportamentos e circunstâncias. 

A palavra, meio pelo qual o ser humano se comunica, é considerada signo 

ideológico por excelência. Bakhtin (2006) atribui à palavra propriedades de ideologia e 

de ser indicador de transformações sociais. Portanto, as mudanças freqüentes que 

ocorrem no mundo são certamente refletidas na maneira como os sujeitos se 

comunicam. Um exemplo disso é o comum uso de palavras de língua inglesa onde 

antes eram usadas muito mais palavras da língua nacional. Basta observar em volta 

para perceber a presença massiva do inglês em vitrines e outdoors. 

Sendo assim, se a palavra é tão estreitamente ligada à sociedade, as 

mudanças que ocorrem na sociedade acarretam mudanças também na identidade dos 

sujeitos dessa sociedade que acarretam mudanças na própria palavra. Mas analisar 

as identidades de um sujeito não é tarefa tão fácil. 

Segundo Hall (2006), as velhas identidades culturais estão em declínio, o que 

gera uma crise de identidade para o indivíduo. Isso se dá porque os quadros de 

referência, nos quais as identidades costumavam se basear já não são hoje tão 

estáveis quanto antes. Por esses quadros de referência pode-se entender classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade – sólidas localizações para os 

indivíduos como indivíduos sociais. 

Para ele, as culturas nacionais são uma das principais fontes de identidade 

cultural, mas com a globalização ocorre a compressão espaço-tempo, em que as 

distâncias no mundo parecem menores e os eventos se propagam no mundo 

instantaneamente. Isso acarreta o aparecimento de identidades globais. Sendo a 

globalização um fenômeno essencialmente ocidental, é de se esperar que 

comunidades dominadas pelo ocidente sejam mais afetadas pelas comunidades 

dominadoras, isto é, esse processo de ocidentalização faz com que as identidades de 

indivíduos de comunidades mais subalternas incorporem elementos de identidades 

das comunidades dominadoras muito mais que o inverso. 

Gregolin (2008) atribui à mídia um papel importante nessa mobilidade 

identitária que ela considera sem fim. Para ela, o sujeito contemporâneo é consumidor 

de identidades, que ele consegue através da mídia. 

 

IV. METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa descritiva analítico-interpretativista tomando-se 

como corpus 2.000 anúncios publicitários virtuais, de festas do município de Catalão-



GO a fim de verificar o uso da língua inglesa nos mesmos e relacionar tal uso à 

identidade do público alvo dessas campanhas publicitárias. 

 

V. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Atividades 

Mês/Ano 
03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 

Revisão e resenha 

da bibliografia 
X X X X X X X X X X X  

Apresentação de 

comunicação em 

evento científico 

   X X        

Análise e 

Interpretação dos 

dados 

           X 

Elaboração do 

manuscrito 
          X X 

Publicação de artigo       X      
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