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APRESENTAÇÃO 
 

Embora a Análise do discurso seja atualmente no Brasil um dos campos mais 

produtivos e consolidados no interior das ciências da linguagem, são ainda raras as 

ocasiões nas quais suas diversas tendências encontram-se congregadas e representadas 

num mesmo evento. Por essa razão, conforme ocorrera em suas duas primeiras edições, 

em 2006 e 2009, o terceiro Colóquio Internacional de Análise do discurso (III 

CIAD), a ser realizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) entre os dias 24 e 

26 de setembro deste ano, pretende uma vez mais reunir diversos grupos de pesquisa da 

área de Análise do discurso, no intuito de promover a divulgação de suas produções 

acadêmicas e de estabelecer um profícuo diálogo entre todos seus participantes. 

Além das sessões de apresentação dos grupos de pesquisa e de exposição de 

pôsteres, o III CIAD contará com três conferências, a serem ministradas pelos 

Professores Roger Chartier (Collège de France), Christian Puech (Université de la 

Sorbonne/Paris III) e Marlène Coulomb-Gully (Université de Toulouse), e com três 

mesas-redondas, das quais participarão os Professores Sírio Possenti (Unicamp), Maria do 

Rosário Gregolin (Unesp), Pedro de Souza (UFSC), Maria José Coracini (Unicamp), 

Cleudemar Alves Fernandes (UFU) e Nilton Milanez (UESB). 

O seleto conjunto de pesquisadores convidados dessa terceira edição 

do CIAD tratará ora mais ora menos diretamente da presença e das contribuições do 

pensamento de Michel Foucault à Análise do discurso. A opção por essa temática geral 

deveu-se à preocupação permanente do Laboratório de Estudos do Discurso 

(LABOR/UFSCar), compartilhada por outros grupos de estudo em AD, em dispensar a 

devida atenção à historicidade constitutiva do discurso e à configuração semiótica 

sincrética de muitos de seus objetos de análise. O método arqueológico de Foucault vem 

ao encontro dessa nossa preocupação. Sob sua perspectiva, o enunciado, que não é 

exclusivamente verbal, é necessariamente histórico, bem como o são o discurso, as 

formações discursivas e o arquivo. Ao considerarmos esse princípio, algumas questões nos 

são logo suscitadas: como a perspectiva arqueológica de inspiração foucaultiana ecoa nos 
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estudos da Análise do Discurso? Quais são as identidades e as diferenças existentes entre 

 distintos procedimentos metodológicos de analisar os discursos?   Suas especificidades 

tornam inviáveis suas aproximações? Se possíveis, quais podem ser os benefícios 

decorrentes de suas articulações? Quando, como, por que e por quem elas foram 

empreendidas? 

Tais questões mais ou menos já formuladas outrora e alhures voltaram a nos 

frequentar particularmente no decurso da realização dos Seminários do LABOR, atividade de 

extensão ocorrida durante os anos de 2010 e 2011, que compreendeu conferências, 

mesas-redondas e jornadas, das quais participaram os Professores Kleber Prado Filho 

(UFSC), Hector Navarro Güere (Universitat de Vic/Barcelona), Marlène Coulomb-

Gully (Université de Toulouse), Maria do Rosário Gregolin (Unesp), Vanice Sargentini 

(UFSCar), Pedro Navarro (UEM), Carlos Piovezani (UFSCar), Cleudemar Alves 

Fernandes (UFU), Luzmara Curcino Ferreira (UFSCar) e Francisco Paulo da Silva 

(UERN). Nessas circunstâncias foram debatidos vários temas que incidem direta e/ou 

indiretamente naquelas questões: a atualidade do pensamento de Foucault, a existência ou 

não de uma sua teoria do discurso, a pertinência e a relevância das noções de dispositivo, 

formações discursiva, arquivo, autoria etc., as relações entre discurso, mídia e identidade 

na sociedade contemporânea e as atuais configurações do discurso político no Brasil e na 

França. 

Continuar e aprofundar esses debates por meio das sessões, conferências e mesas-

redondas do III CIAD é o desejo de seus organizadores. Para tanto, as discussões a serem 

realizadas durante o evento pretendem ainda contemplar a emergência da noção de 

discurso nos anos 1960 na França, considerando as diferentes propostas que ali surgiram, 

tais como as de Jean Dubois, Michel Pêcheux e Michel Foucault, entre outras abordagens, 

para as quais a conjunção entre Materialismo histórico e Linguística também foi 

fundamental. A partir daí talvez se torne possível melhor compreender as singularidades 

de cada um desses projetos, mas também suas afinidades, recusas e apropriações.  

A busca por um conhecimento ainda mais bem consolidado dos fundamentos e das 

especificidades de cada uma das Análises do discurso e ainda de seus eventuais contatos 
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consiste numa condição necessária para aperfeiçoamento dos meios pelos quais tentamos 

alcançar nosso principal objetivo, a saber, descrever e interpretar a produção dos sentidos 

na sociedade.  

Conforme dissemos em outro lugar (Piovezani; Sargentini, 2011), os 

conhecimentos acerca da constituição, dos desenvolvimentos e do atual estádio da Análise 

do discurso no Brasil, assim como o empreendimento de nossas reflexões teóricas e de 

nosso fazer analítico, tornam-se hoje um imperativo para que reconheçamos o que já fora 

feito, com vistas a identificarmos o que ainda há por fazer; para que nos lembremos de 

nossas filiações, no intuito de não cedermos à sedução das supostas novidades; e 

finalmente para que nos desembaracemos das dívidas de pesadas hereditariedades, a fim 

de que possamos ultrapassar os limites que já não são mais os nossos.   

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/09 – 2ª FEIRA 

14:00 
TEATRO 

FLORESTAN 
FERNANDES 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
História, Discurso e Autoria em Foucault 

Prof. Dr. Roger Chartier (Collège de France) 

16 :30 
TEATRO 

FLORESTAN 
FERNANDES 

 

MESA REDONDA I 
Presenças de Foucault na Análise do Discurso: sujeito, discurso e poder. 

Prof. Dr. Pedro de Souza (UFSC) 
Prof. Dr. Cleudemar Alves Fernandes (UFU) 

Prof. Carlos Piovezani (UFSCar) 

 
LOCAL 

 

AUDITÓRIO 
BENTO 

PRADO JR. 

AUDITÓRIO I DA 
BIBLIOTECA  

AUDITÓRIO II 
DA 

BIBLIOTECA  

AUDITÓRIO 
III DA 

BIBLIOTECA  

 
TEATRO 

FLORESTAN 
FERNANDES  

 
18:00 -18:40 

 
LIRE GPELD SLOVO GrAD 

 
----------- 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO 
III DA 
BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

18:40 – 19:20 GTEDI CIDADI GED GEPOMI 
 

---------- 
 

 
LOCAL 

 

AUDITÓRIO 
BENTO 

PRADO JR. 

AUDITÓRIO I DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO 
III DA 

BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 
19:20 – 20:00 

 
 DIPE 

HISTÓRIA E 
HISTORIOGRAFIA  

LEP NUPED 
 

---------- 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO 
III DA 

BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

20:00 - 20:40 
 

 LIMIAR NOUS  ---------- 
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25/09 – 3ª FEIRA 

9:00 
TEATRO  

FLORESTAN 
FERNANDES 

CONFERÊNCIA 
O Discurso Político e a construção dos gêneros na mídia. 

Profa. Dra. Marlène Coulomb-Gully (Université de Toulouse) 

10:30 
SAGUÃO DO 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

SESSÃO DE PÔSTERES 

 
LOCAL 

 

AUDITÓRIO 
BENTO 

PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 
11:00 – 11:40 

 
GEPALLE DISOCIUS gepCE 

LA VÍA 
PSICOLÓGICA 

 
LEDIF 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA 

BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

11: 40 –12:20 GPLiDiS 
CORPO, 

DISCURSO E 
SUJEITO 

INTERFACES LVH GEF 

INTERVALO ALMOÇO 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 
14:00 –14:40 

 
 

MCD 
DISCURSOS 

NA REDE 
SUBJETIVIDADE E 
IDENTIFICAÇÕES 

CID 

 
LABOR 

 
 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II DA 
BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

14:40 –15:20 
 

LED E-l@dis GPPL GEDUEM GEADA 

15:20 –16:00 INTERVALO 

16:00 
TEATRO 

FLORESTAN 
FERNANDES 

 

MESA REDONDA II 
Diálogos da Análise do Discurso com Foucault: teoria, métodos e objetos 

Profa. Dra. Maria José Coracini (Unicamp) 
Prof. Dr. Nilton Milanez (UESB) 

Profa. Dra. Luzmara Curcino (UFSCar)  

18:00 
ANEXO DO 

AUDITÓRIO 
BENTO PRADO 

JR. 

 
LANÇAMENTO DE LIVROS E APRESENTAÇÃO CULTURAL 
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26/09 – 4ª FEIRA 

9:00 
TEATRO 

FLORESTAN 
FERNANDES 

CONFERÊNCIA 
A emergência da noção de discurso na França 

Prof. Dr. Christian Puech (Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle) 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 
11:00 – 11:40 

 

DA TORRE 
DE MARFIM À 

TORRE DE 
BABEL 

FEsTA 
LUGARES DE 

ENUNCIAÇÃO 
LANADISI 

 
GEPPEP 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

11:40 – 12:20 
VOZES 

(IN)FAMES 

DISCURSO, 
COTIDIANO E 

PRÁTICAS 
CULTURAIS 

UEHPOSOL  

DISCURSO E 
MEMÓRIA: NOS 
MOVIMENTOS 

DO SUJEITO 

 
PRÁTICAS 

DISCURSIVAS 

INTERVALO ALMOÇO 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 
14:00 – 14:40 

 
 

GESDELE 
MÍDIA E 
GÊNERO 

DISCURSIVO 
GEDAI CEAD 

 
 

LABEDISCO 

LOCAL 
AUDITÓRIO 

BENTO 
PRADO JR. 

AUDITÓRIO I 
DA 

BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO II 
DA BIBLIOTECA 

AUDITÓRIO III 
DA BIBLIOTECA 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

14:40 – 15:20 GEDIM NED 
CRIAR 

CONTEXTO 
GEDUERN 

 
TRAMA 

15:20 – 16:00 
 

INTERVALO 

16:00 
 

TEATRO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

 

MESA REDONDA II 
Contribuições de Foucault à Análise do Discurso: legados e desenvolvimentos 

Prof. Dr. Sírio Possenti (Unicamp) 
Profa. Dra. Maria do Rosário Gregolin (UNESP) 

Profa. Dra. Vanice Sargentini (UFSCar) 

18:00 ENCERRAMENTO 



III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
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RESUMOS DOS GRUPOS E INDIVIDUAIS 
 

GRUPO 1 

LEDIF - LABORATÓRIO DE ESTUDOS DISCURSIVOS 
FOUCAULTIANOS 
 

Cleudemar Alves Fernandes (Ledif/UFU) 
cleudemar@uol.com.br   

O Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos (LEDIF – www.foucault.ileel.ufu.br 
) é um grupo de pesquisas (e de estudos) em Análise do Discurso com foco em Michel 
Foucault. De uma maneira geral, esse grupo ocupa-se do estudo da bibliografia de Michel 
Foucault, tendo em vista a sua proficuidade para a Análise do Discurso. Tendo esse 
referencial como basilar, são agrupados vários projetos de pesquisas, desenvolvidos pelos 
integrantes do LEDIF, que focalizam diferentes corpora para estudo e análise (o literário, o 
midiático, o político, entre outros). Com isso, mantemos relações acadêmicas com 
grupos de pesquisa de outras Instituições de Ensino Superior para a troca de experiências, 
o que se dá até mesmo pela participação de professores pesquisadores de outras 
universidades nesse projeto e pela nossa participação em projetos afins em outras IES. Em 
linhas gerais, com a proposição e criação desse grupo, visamos também à 
instrumentalização de pesquisadores acerca dos princípios epistemológicos da Análise do 
Discurso francesa em diálogo com Michel Foucault. Isto posto, os estudos desenvolvidos 
por nós visam a promover a investigação de questões atinentes à Análise do Discurso nas 
seguintes linhas de estudo: a) Discurso, história e memória na produção artístico-literária; 
b) Estudos sobre sujeito discursivo, práticas de subjetivação e construções identitárias; c) 
Reflexões sobre teoria do discurso em relação com a arqueogenealogia e a ética/estética 
da existência foucaultianas. Nosso interesse por Michel Foucault deve-se ao fato de que 
sua obra, em geral, é uma arqueogenealogia do saber e do poder e uma história crítica dos 
modos de produção da subjetividade e das formas como o ser humano torna-se sujeito. 
Nela, o sujeito constitui ponto central e é pensado pelas análises dos discursos que 
implicam/possibilitam produções de saber, integram relações de poder, colocam em 
pauta a produção da subjetividade, tendo a história, marcada por descontinuidade, como 
o que possibilita a constituição e a (trans)formação dos sujeitos, dos discursos. 
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DISCURSOS SOBRE A INFÂNCIA EM ARNALDO ANTUNES E MANOEL DE 
BARROS 

 
Antônio Fernandes Júnior (Ledif/UFG/CAC) 

tonyfer@uol.com.br 
 
Este trabalho propõe mobilizar conceitos da Análise do Discurso propostos por Michel 
Foucault para a análise da construção/invenção do conceito de infância em poemas de 
Arnaldo Antunes e Manoel de Barros. Objetiva-se, primeiramente, discutir a pertinência 
teórico-metodológica da articulação entre Análise do Discurso e Teoria Literária, 
utilizando conceitos oriundos da obra de Michel Foucault para, em seguida, procedermos 
a leitura dos poemas dos autores, selecionados para análise. Pretendemos observar como 
a produção poética desses autores constrói uma ligação com o universo infantil, 
produzindo uma zona de vizinhança com a infância. Ao construir essa “vizinhança”, a 
obra desses autores aproxima-se de uma “infância de mundo e de linguagem” que não 
remete nem para a criança e nem para o adulto em particular, incorpora ambos ao 
mesmo tempo, em um processo de “dupla captura”, construindo um “entre-lugar” como 
outro espaço de construção do sujeito e da subjetividade. A expressão “entre-lugares”, 
acionada como eixo condutor da pesquisa desenvolvida, vincula-se às reflexões sobre 
devir e devir-criança na literatura, propostos por Deleuze e Guattari. O “entre-lugar” 
configura-se como o ponto de encontro (o devir) com o outro, com a história e com a 
linguagem, criando outros espaços de invenção do poético, do sujeito e do mundo. 
Nesse sentido, se considerarmos o discurso, segundo Foucault (1995), como um campo 
de regularidade para diversas posições de subjetividade, podemos refletir sobre as 
diferentes posições do sujeito adotadas nos poemas de Arnaldo Antunes e Manoel de 
Barros, principalmente, aqueles que estabelecem uma articulação com o universo 
infantil. Nossa proposta será a de observar como determinados procedimentos de 
construção linguística e posições-sujeito adotadas criam determinados efeitos de sentidos 
capazes de promover outros lugares de produção da subjetividade no texto literário. 
Assim, acreditamos que o devir-criança funciona como uma estratégia discursiva ligada à 
poética de ambos, capaz de aproximar o brincar da criança e o criar do artista, além de 
chamar a atenção do leitor para contemplar o mundo de forma desautomatizada e livre. 
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NO ENSAIO DA ‘ESCRITA DE SI’: A ESCRITURA RASURADA DE 
CAROLINAMARIA DE JESUS 

 
Fabiana Rodrigues Carrijo (Ledif/PPGEL/UFU) 

   facarrijo@gmail.com 
 

Este estudo pretende se ocupar da escrita singular de Carolina Maria de Jesus, 
especialmente, na obra intitulada Quarto de Despejo – diário de uma favelada 
(1960) que, ao assumir uma função/posição-sujeito dentre tantas outras possíveis, 
conforme apresenta Foucault (2009), opta por delinear o relato do dia a dia, permeado 
pela mesmice dos fatos e repetível na dificuldade de sobrevivência. Os dias são e serão 
sempre iguais, assim como as expressões iniciais de cada dia anotado. Nesse sentido, o 
sujeito-autor, enquanto instância passível de ser atribuído um estatuto e, 
consequentemente, uma responsabilidade, e/ou ainda uma punição, empreende/toma 
para si a difícil e singular tarefa de relatar os dias: “Cada dia anotado é um dia 
preservado.” Faremos, ainda uma breve incursão teórica em torno do conceito de gênero 
discursivo, e esta tomará por base o pensamento bakhtiniano com o intuito de melhor 
elucidar sobre ‘a escrita de si’, nos moldes foucaultianos. Dessa forma, insiste-se, aqui, 
que os estudos fundados em Bakhtin constituem-se base referencial complementar à 
fundamentação teórica deste trabalho, que se respalda nos postulados foucaultianos. 
Nesse exercício de leitura, quatro textos são basilares: O que é o autor? 
(FOUCAULT, 2009); “A escrita de si” (FOUCAULT, 2009), O livro por vir 
(BLANCHOT, 2005), e Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, 
1997).No quarto de despejo (a favela), que era pequeno demais para abrigar/dar guarida 
a um sujeito histórico/ideológico/social marcado/singularizado por suas inscrições 
políticas e ideológicas, Carolina esquadrinha a possibilidade de tecer um diário que a par 
de anotar as aflições/apoquentações do dia a dia, desvela as agruras de seus irmãos de cor 
e, em última instância, de todos os favelados. O sujeito, em sua função e/ou posição de 
autoria, vale-se da ‘escrita de si’ como forma de preencher sua solidão, de tal modo 
encontra nos cadernos encardidos, ou melhor, nas fissuras dos cadernos encardidos, a 
premente necessidade e garantia de preservar os dias anotados. Segundo Foucault (2009, 
p.130), “a escrita de si atenua os perigos da solidão e dá o que se viu ou pensou a um 
olhar possível [...] pode, ainda, em uma analogia representar aquilo que os outros são 
para o asceta em uma comunidade, sê-lo-á o caderno de notas para o solitário.” No caso 
de Carolina, ela desejava sonhos mais auspiciosos, não somente preservar os dias, mas dá 
a conhecer a outrem as mazelas de que ela e seus irmãos favelados eram vítimas, 
ambicionava mudar o curso da história, modificar o circundante e, ainda, fazer justiça 
frente ao mundo tão repleto de iniquidades sociais. 
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IDENTIDADE COMO DISPOSITIVO DE BANALIZAÇÃO DO CRIME 
 

Glaucia Mirian Silva Vaz (Ledif/PPGEL/UFU) 
glaucia.mirian@gmail.com 

 
Propomos, com este estudo, a investigação de posições-sujeito que atestam a 
criminalidade enquanto constitutiva de uma identidade nacional destacando o 
funcionamento de enunciados que apontam para uma elaboração de justificativas para a 
prática do sujeito criminoso. O corpus tomado para análise é o romance Mundo perdido, da 
escritora contemporânea Patrícia Melo. A obra literária, em conformidade com nosso 
posicionamento teórico, será analisada enquanto prática discursiva, a partir da qual 
podemos discorrer sobre a construção de sujeitos discursivos na materialidade artístico-
literária. No decorrer da análise, averiguaremos duas questões: i) a criminalidade é 
cotidiana porque é considerada parte da identidade do brasileiro? e ii) praticar crimes é 
considerado algo do qual o sujeito não pode fugir? Na discursividade literária que 
tomamos para análise, a identidade nacional funciona como dispositivo de banalização da 
criminalidade quando os sujeitos agenciam, por meio de discursos, uma narrativa da 
nação (brasileira) atrelada à prática do crime. Ao considerarmos a identidade como 
dispositivo, estamos falando, então, de exercício de poder, pois a identidade nacional 
atua no sentido de conduzir os sujeitos, fazendo com que se adaptem à criminalidade em 
vez de procurar eliminá-la e consentindo o crime como prática própria da cultura 
nacional. No que se refere aos procedimentos teórico-metodológicos, buscaremos 
respaldo na Análise do Discurso de linha francesa, especialmente em Michel Foucault no 
que diz respeito à noção de enunciado e poder, pois, considerando a atual configuração 
da Análise do Discurso assim como seus diversos enfoques e objetos de estudo (como o 
literário, o midiático e o imagético), podemos destacar como esta área tem 
compartilhado, de maneira bastante profícua, com os Estudos Culturais a noção de que a 
identidade é construída, inventada, discursivizada historicamente. Assim, as identidades 
(coletivas e individuais) são construídas a partir do outro, ou seja, das relações 
interpessoais cotidianas. Outro ponto de convergência entre nosso posicionamento 
teórico-metodológico e estudiosos como Hall (2005) está no fato de considerar as 
práticas identitárias atreladas às relações de poder. Afinal, tomando o enunciado como 
unidade de análise para evidenciar nosso objeto de estudo, o discurso, percorremos uma 
análise para além da estrutura linguística, entendendo o discurso como prática e, sendo 
prática, diz respeito às relações sociais. 
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A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DA TEMÁTICA MORTE NA OBRA DE 
HILDA HILST 

 
Jaciane Martins Ferreira (Ledif/PPGEL/UFU) 

ferreira_jaci@hotmail.com 
 
O livro Estar sendo/Ter sido, de Hilst, livro que constitui o corpus de minha pesquisa, traz 
a história de um personagem chamado Vittorio, senhor de 65 anos, cuja idade e 
experiência o levam a preparar-se para a morte. Ele, então, conclui não ter muito para 
fazer na vida além de passar por essa preparação. Seu pensamento o faz mudar da casa, 
onde vivera durante toda sua vida, para uma aldeia; com ele, mudam também seu filho, 
Júnior, e seu irmão, Matias. A novela é dividida em duas partes: a primeira composta por 
diálogos entre Vittorio e seus dois companheiros, na qual percebemos o retorno a si que 
esse personagem faz, relembrando de sua ex-mulher e das prostituas com quem manteve 
relações sexuais durante sua vida; já na segunda parte, Vittorio não tem a companhia dos 
dois, vive com sua empregada e um moço incumbido de servir-lhe bebidas durante a 
noite. Assim, Vittorio passa a maior parte de seu tempo consigo mesmo. Esses dois 
momentos convergem para a composição de um quadro sobre a escrita de si, pois 
Vittorio despende muito de seu tempo fazendo retomadas de memória e refletindo sobre 
o que fez ao longo da vida, assim como fizeram os hupomnêmata. Ao discorrer sobre os 
hupomnêmata, Foucault (2006a) aponta que eles, ao retomarem suas memórias, faziam o 
exercício de conversar consigo mesmo e com outros sobre si. Por isso, não hesitamos em 
relacionar as meditações de Vittorio à composição de uma escrita de si, já que ele retoma 
o já dito, como uma forma de se (re)fazer à medida em que fala de si. Investigamos, 
portanto, a composição desse sujeito discursivo que faz um retorno a si ao meditar sobre 
sua própria morte. Assim, em nosso trabalho, pretendemos verificar a maneira que se 
configura a temática morte a partir da materialidade linguística da obra hilstiana, sua 
exterioridade histórica e o sujeito literário. Para tanto, traremos para nossas discussões a 
noção de exterioridade arrolada por Foucault (2001a, 2001b, 2001c). Segundo o autor, 
uma obra literária pode ser considerada como uma obra de linguagem, pois a partir do 
momento em que se torna literatura, ela se desdobrará ao infinito, situando-se em um 
espaço exterior. Dessa forma, a linguagem transgride em literatura por haver a 
necessidade de romper com o mundo, com intuito de apreender o que há na vida, mas 
que não é possível se não for por uma via artística. Isso ocorre por haver a necessidade de 
apreender o inapreensível, tal apreensão acontece somente via linguagem. Além da 
reflexão foucaultiana sobre a exterioridade, o ser literário e a escrita de si, traremos para 
nossa discussão os pressupostos de Blanchot (1997). 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA VERDADE EM O HOMEM DUPLICADO 
DE JOSÉ SARAMAGO 

 
Karina Luiza de Freitas Assunção (Ledif/PPGEL/UFU) 

karinalfa@gmail.com 
 
No presente trabalho, nos pautaremos na fundamentação teórica dos estudos da análise 
do discurso de linha francesa que considera o sujeito descentrado, clivado, heterogêneo, 
apreendido em um espaço coletivo, que não é constituído em uma individualidade e sim 
a partir de uma coletividade que o subjetiva. Dessa forma, o discurso implicará uma 
exterioridade que constituirá o sujeito e ele estará sempre em movência, pois sofre a 
todo o momento alterações decorrentes das mudanças históricas e das transformações 
sociais. Pautaremos ainda, nos estudos realizados por Michel Foucault que tratam da 
constituição dos sujeitos e como as relações de poder/saber contribuem para a 
construção de “verdades”. Foucault, no decorrer de suas discussões, esclarece que não 
existem objetos pré-estabelecidos, tais como a loucura, a sexualidade e outros. Isso quer 
dizer que eles são construídos discursivamente e que obedecem a determinadas regras 
históricas que permeiam sua produção. Essas observações ajudam a compreender a 
dinâmica que perpassa a constituição discursiva da “verdade” e consequentemente 
compreendermos que não existe uma “verdade” verdadeira ou falsa, o que temos é uma 
construção discursiva. Esses apontamentos são reiterados com as observações de 
Foucault (2006) acerca do poder da psiquiatria que não tem necessariamente o objetivo 
de propagar uma “verdade” ou uma prática terapêutica, mas sim organizar o saber 
psiquiátrico sobre a loucura de forma que exista um exercício de poder socialmente 
instaurado. Essa organização desse saber emprega alguns dispositivos, no caso o 
interrogatório, a hipnose e o uso de medicamentos. Foucault (2006) assevera que essas 
técnicas tinham como objetivo aplicar a disciplina. A partir dessas considerações, 
propomos como objetivo deste trabalho problematizar a constituição da subjetividade do 
sujeito Tertuliano Máximo Afonso, personagem central do romance O homem duplicado 
(2008), de José Saramago, e, concomitantemente, verificar como se dá a construção 
discursiva da verdade nessa obra. Nossa atenção se voltou para essas questões, pois 
notamos no romance citado que a construção de uma dada “verdade” está relacionada 
com a posição adotada pelo sujeito discursivo Tertuliano Máximo Afonso frente às 
situações vivenciadas. Além disso, notamos que no desenrolar da trama Tertuliano 
enfrenta muitas dificuldades que coadunam para a constituição de sua subjetividade, 
constituição essa que traz à tona os conflitos que regem a sociedade contemporânea e 
levam-nos a refletir acerca de “quem somos nós”, bem como dos papéis que 
desempenhamos atualmente. 
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OS EFEITOS DE SENTIDO PRODUZIDOS A PARTIR DE VERSÕES 
NACIONAIS DE CANÇÕES ANGLÓFONAS 

 
Lucas Martins Gama Khalil (Ledif/PPGEL/UFU) 

lucas_mgk@hotmail.com 
 
A pesquisa que ora apresentamos tem como objetivo estudar, pelo viés da Análise do 
Discurso de linha francesa, algumas versões nacionais – produzidas com letras em 
português – de canções anglófonas. A problematização das análises decorrentes do 
projeto, realizado em nível de Mestrado, parte principalmente do fato de tais versões 
musicais serem classificadas e qualificadas como pertencentes ao estilo “brega” – ou 
estilos que se aproximariam dessa concepção –, enquanto as canções que serviram de 
base melódica para a produção das versões são quase unanimemente classificadas como 
rock (selecionamos as canções constituintes do corpus com base nessa regularidade). 
Objetiva-se, dessa forma, investigar as condições de produção e as singularidades na 
emergência desse tipo de deslocamento a partir de enunciados efetivamente produzidos. 
Além de contemplarmos as letras das canções, descrevendo os variados 
desenvolvimentos temáticos e aspectos relativos à autoria, entendemos que é importante 
apreender fatores que são suscitados na recepção desses produtos culturais, pois é nessa 
conjuntura, sobretudo, que são movimentados os operadores classificatórios no âmbito 
da avaliação artístico-musical e o funcionamento de regras que determinam as 
enunciações possíveis em dadas formações discursivas. Salienta-se que, na indústria 
fonográfica, efeitos de sentido não são produzidos apenas pelas letras das músicas; dessa 
forma, é importante investigar outras materialidades que constituem o entorno das 
produções musicais em questão. Outro objetivo da pesquisa é refletir sobre os tipos de 
construções ideológicas e identitárias que são suscitados quando se utiliza as palavras 
“brega” e rock como demarcadores classificatórios. Como hipótese, entende-se que o que 
determina o estatuto dessas canções em suas recepções não se limita a fatores intrínsecos, 
como a estrutura melódica ou o próprio “estilo” da linguagem utilizada; tal determinação 
perpassaria fundamentalmente os aspectos sociohistóricos que constituem a rede de 
enunciados sobre esses produtos culturais. Juntamente aos conceitos relativos ao 
enunciado na perspectiva arqueológica de Michel Foucault, utiliza-se também, como 
arcabouço teórico, estudos de Michel Pêcheux, especialmente os que fazem referência às 
noções de sujeito discursivo e de pré-construído. 
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PRÁTICAS IDENTITÁRIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA: O DISCURSO, ENTRE ESTRATÉGIA E RESISTÊNCIA 

 
Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais (Ledif/IFG) 

mara.rubia8@gmail.com 
 
O objetivo deste trabalho é compreender o processo discursivo que constitui efeitos 
identitários no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A partir do 
princípio de que as identidades sociais são categorias contingentes, produzidas pelo 
discurso, este estudo analisa o exercício da função enunciativa (Cf. FOUCAULT, 2005) 
em falas de alunos de dois cursos técnicos de uma instituição de EPT. Mais 
especificamente, ele prestigia a articulação da materialidade linguística com as condições 
de produção do discurso, para realizar um "mapeamento" das identidades sociais (de 
gênero, classe e sexualidade) que permeiam o espaço heterogêneo da Educação 
Profissional. Por meio do movimento descritivo-interpretativista que integra a superfície 
linguística à exterioridade constitutiva do discurso, esta abordagem de determinadas 
práticas identitárias tem em mira o exercício de uma função enunciativa que, de acordo 
com Foucault: a) demanda um referencial como princípio de diferenciação; b) supõe a 
ocupação de posições-sujeito por indivíduos indiferentes; c) implica um campo associado 
do enunciado; d) se realiza em uma materialidade repetível. Como resultado do processo 
analítico que integra o eixo horizontal, de materialização do discurso, com a dimensão 
vertical, interdiscursiva, este trabalho depreende uma multiplicidade de sentidos e 
posições ideológicas constitutivas de efeitos-sujeito multifacetados. Para além de uma 
identidade unificada, a inscrição da alteridade no cerne da regularidade que governa as 
sequências analisadas configura as identidades fluidas e fragmentadas do aluno da 
Educação Profissional, constituídas entre estratégias e táticas. Nesse sentido, o contexto 
histórico e ideológico em que essas falas são produzidas articula-se com o sistema 
linguístico de modo a formatar determinadas identidades marcadas por posições 
divergentes, e, muitas vezes, até mesmo contraditórias. Isso porque o funcionamento 
discursivo produz sentidos diversos sobre o masculino e o feminino, sobre as classes 
sociais e sobre a participação da sexualidade na configuração identitária dos efeitos-
sujeito que se constituem nas narrativas de si, instituídas como materialidade discursiva. 
Em suma, este trabalho corrobora a suspeita de que, na materialidade analisada, a 
individualização do objeto identitário esbarra incessantemente com a perturbação desse 
sentido por outros saberes, que o invadem e inscrevem nele a transformação. 
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A BUSCA DO SI: O FIO DISCURSIVO TRAÇANDO ROTAS 
 

Maria Aparecida Conti (UFU/PPGEL/FAPEMIG) 
ma.conti@hotmail.com 

 
Tomando como pressuposto central a constituição linguístico-histórica do sujeito 
discursivo, nossa pretensão, neste estudo, é/foi traçar uma discussão acerca das 
formações identitárias do diabo e da criança presentes no texto imagético/escrito das 
duas fases da minissérie Hoje é dia de Maria e problematizar o conceito de representação na 
AD. Nossa tese se pauta no fato de que a trama interdiscursiva da microssérie Hoje é dia 
de Maria, fundada nos entre-lugares de memória da infância, permite configurar, por 
meio de uma dimensão discursiva materializada por signos linguísticos verbais (jargões, 
expressões dialetais, etc.) e não-verbais (imagens, etc.), alteridades subjetivas 
constituintes das identidades da criança e do diabo que, em um jogo de 
identificação/contra-identificação/desidentificação, coloca em relevo recursos de produção 
próprios da sociedade contemporânea em contraposição a elementos identitários de uma 
cultura já passada. Fruto da leitura que fizemos, nossa tese provém da observação do 
entrecruzamento de contos de fadas, clássicos da literatura como Dom Quixote, 
Homero, do cinema de Chaplin e Fellini; incursões bíblicas, literatura de cordel e contos 
da literatura oral que serviram de fonte de inspiração para a produção da minissérie. Tais 
constatações despertaram nosso interesse em investigar a obra mais profundamente 
pensando na questão identitária da criança e do diabo em nossa sociedade e nas formas de 
suas representações. Sabemos que há uma busca constante, uma produção ininterrupta 
de identidade marcada por mutações, ocorrendo em todas as situações, inclusive nos 
textos literários. Ou seja, no cruzamento de diferentes discursos que constroem a 
narrativa do texto, identidades são formadas e transformadas, daí nossa atenção para esse 
objeto. Para levar nossa pesquisa adiante, estipulamos como objetivo central a 
compreensão do processo de construção discursiva das identidades da criança e do diabo, 
a partir da análise dos discursos transversos na obra Hoje é dia de Maria, exibido pela Rede 
Globo de Televisão, pautados nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do 
Discurso francesa. Nosso intuito é compreender os processos discursivos utilizados na 
manutenção/desconstrução de saberes acerca dos constituintes identitários sobre a 
criança e sobre o diabo em nossa sociedade para verificarmos os jogos de controle e de 
circulação desses saberes por meio de discursos. 
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ASPECTOS DO FUNCIONAMENTO DA DISCURSIVIDADE LITERÁRIA NA 
RENASCENÇA: APONTAMENTOS PARA UMA ARQUEGENEALOGIA DO 

LITERÁRIO 
 

Rosely Costa Silva Gomes (Ledif/PPGEL/UFU-UESB) 
costarosely@ig.com.br 

  
A constatação segunda a qual o ponto de vista cria o objeto coloca em evidência o problema 
da perspectiva frente à interpretação dos fatos e dos objetos do mundo. A noção de sujeito 
daí derivada - uma posição dentro do sistema – abre a possibilidade de um 
questionamento infinito sobre os sentidos que se atribuem a cada gesto de interpretação. 
Esse é um fato que atinge não apenas o campo das ciências, mas toda e qualquer 
produção humana. Essa é a problemática que nos impele na realização deste estudo, que 
tem por objetivo refletir sobre a constituição dos sentidos da/na produção literária, 
analisando o seu funcionamento em períodos diversos, para daí depreender aspectos 
relativos ao modo de ser da literatura nas suas transformações históricas. Busca-se com 
isso reconstituir certo modo de configuração, um funcionamento regulado por um 
conjunto de condições históricas, que embora sendo algo exterior, é constitutivo dessa 
produção. Assevera-se aqui que a compreensão da produção literária exige uma análise 
das condições que possibilitaram a emergência de cada produção específica em uma dada 
conjuntura. Não para buscar aí as influências, as causas que a determinaram, mas para 
pensar um modo de funcionamento em relação com outras produções que lhe são 
contemporâneas. A proposta que ora se esboça constitui parte de um projeto maior 
denominado “Arquegenealogia do literário na Cultura Ocidental: Renascença, Período 
Clássico e Modernidade”, projeto de doutoramento, realizado sob a orientação do prof. 
Dr. Cleudemar Alves Fernandes. No recorte aqui apresentado, tentaremos descrever o 
funcionamento da produção literária no período denominado Renascença. Será tomado 
como corpus para análise a obra “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri. O presente 
estudo insere-se no quadro das análises históricas sobre as ciências propostas por 
Foucault, as quais, segundo Machado (1979) poderiam ser organizadas em torno de dois 
núcleos: o de uma arqueologia cujo propósito era “estabelecer a constituição dos saberes 
privilegiando as interrelações discursivas e sua articulação com as instituições” (p. X) e 
que respondia à questão de “como os saberes apareciam e se transformavam”; e o de uma 
genealogia, que, tendo como questão central o porquê dos saberes, objetiva “explicar o 
aparecimento de saberes a partir de condições de possibilidade externas aos próprios 
saberes, ou melhor, que imanente a eles – pois não se trata de considerá-los como efeito 
ou resultante – os situam como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente 
estratégica.” (p. X). 
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DIÁLOGOS DA SEMIOLOGIA HISTÓRICA COM A ANÁLISE DO DISCURSO 
DE VERTENTE FRANCESA 

 
Welisson Marques (Ledif/PPGEL/UFU) 

welissonmarques@yahoo.com.br 
 
Na busca por sustentar as diferentes instâncias simbólicas do discurso híbrido veiculado 
pela mídia na contemporaneidade, traremos para a Análise de Discurso de linha francesa, 
com fulcro em Michel Pêcheux e Michel Foucault, algumas discussões sobre as possíveis 
contribuições advindas da semiologia histórica, volvendo-se, em especial, para Roland 
Barthes e Jean-Jacques Courtine. De tal modo, como ponto de partida, voltar-nos-emos 
para essa disciplina que estuda não somente os signos, mas também os sinais e indícios de 
diversas ordens no seio da vida social. De tal sorte, na análise do discurso midiático, 
percebemos, mais do que isso, ser preciso tomar como sustentáculo uma teoria que 
contemple a espessura histórica do signo semiológico, ou, em outros termos, que rompa 
com uma semiologia pautada no estruturalismo saussuriano (cf. BARTHES, [1964] 
2006). Essa proposta semiológica parece-nos dar sustentação para a complexa articulação 
do linguístico (texto verbal) e semiológico (imagens do corpo, rosto, gestos, etc.) com 
suas substâncias (cores, por exemplo), e formas (diagramação, tamanho) sem 
desconsiderar seu atravessamento histórico e efeitos de memória agregados e resultantes 
dessa junção. Como afirmamos, não se analisa imagem, diagramação e cores 
isoladamente, isto é, desvinculadas de outros objetos também constitutivos da 
materialidade. As análises só podem ser adequadamente realizadas, ao nosso entender, 
lançando mão da perspectiva ora proposta. Nesse sentido, chama-nos atenção o fato de 
como o sujeito-enunciador apresenta o corpo dos avatares políticos, representantes de 
cada partido, de modos bem distintos, remetendo-os a lugares cujos sentidos são 
construídos sociohistoricamente, tal como a fotografia montada de um político (em um 
simulacro de naturalidade) e a não-montada de outro. Percebemos, portanto, que as 
análises apresentadas indicam os lugares político-ideológicos ocupados pelo sujeito, e 
como o mesmo, de sua posição privilegiada, seleciona imagens que priorizam o rosto e 
corpo dos candidatos e que somados a outras estratégias discursivo-textuais, sem olvidar 
certamente dos poderes que lhes são decorrentes, induzem o olhar do enunciatário para 
que o mesmo decifre os gestos, expressões e intentos eternizados pela imagem estática. 
Sem desprezar outros elementos constitutivos da materialidade, são esses indícios 
presentes nessas expressões que solicitam à AD o diálogo com a semiologia histórica 
para, nessa articulação, incrementar seus dispositivos de interpretação.  
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GRUPO 2 

LABEDISCO – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO 
DISCURSO E DO CORPO 
 

Nilton Milanez (Labedisco/UESB)  
niltonmilanez@hotmail.com   

O Labedisco – Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo – está fisicamente situado 
na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. O ponto 
regular que liga todos os trabalhos dos pesquisadores em torno do Labedisco são as 
questões teórico-metodológicas que formam a composição do enunciado, segundo 
Foucault. Nessa vertente, nos preocupamos com dois pontos teóricos principais, a) as 
regularidades enunciativas e a repetição no interior do corpus sobre os quais os 
pesquisadores se debruçam, b) o campo de memória que atualiza e faz com que o 
enunciado se torne lugar de acontecimento discursivo. Sob essa perspectiva é que 
trabalhamos tanto o discurso literário, naquilo que ele tem de materialidade linguística, 
visto que o enunciado é parcialmente linguístico, quanto as produções imagéticas em 
nossa sociedade. Compreendemos que com o acolhimento de novas materialidades na 
análise do discurso, como as imagens fixas em revista, foto, pintura e as imagens em 
movimento no cinema, em específico, e no audiovisual, em geral, houve a necessidade de 
uma mudança teórica que desse conta do estudo não apenas da materialidade linguística, 
mas também da imagética. A arqueologia foucaultiana nos dá a possibilidade de 
abraçarmos essas novas materialidades discursivas, inclusive abrindo vias para a 
investigação de dois tópicos discursivos muito relevantes em seu bojo sócio-histórico nos 
dias de hoje, o corpo e o horror. Estudamos o corpo como discurso no discurso literário, 
nas imagens fixas e em movimento, colocando em evidência não o corpo anatômico e 
biológico, mas a anatomia corporal que dá os contornos em um universo no qual o 
biopoder e o biológico-jurídico estruturam as relações de saber e poder a partir de uma 
partitura corporal. Nesse sentido, o corpo é tomado nas redes da produção de 
conhecimento, tornando-se o espelho de uma história dos comportamentos e das 
sensibilidades, passando por uma sociedade da vigilância e por processos de resistências 
que constroem modificações e adequações corporais. Do lado do horror, verificamos que 
a presença da exaltação do medo coloca em circulação a produção de monstruosidades 
morais e corporais que se fundamentam em leis sócio-históricas que alçam o fantástico, o 
sobrenatural e o horrorífico a um lugar ao qual o sujeito se reconhece por meio de 
normas que ditam o que não deveríamos fazer. Portanto, por essa escada rolante do 
enunciado, que faz irromper a memória, passam três eixos, às vezes juntos, às vezes 
separados, entre língua, imagem fixa e em movimento, a constituição do corpo como 
discurso e do horror enquanto mecanismo de controle discursivo para a normalização dos 
sujeitos. Os trabalhos desenvolvidos no Labedisco estão, assim, interligados por um fio 
discursivo de várias pontas, demonstrando ao mesmo tempo uma unidade em torno da 
pesquisa com Foucault e uma dispersão nos canteiros do corpo e do horror, seja na 
língua, na imagem fixa ou em movimento, sem deixar de enunciar o lugar de 
singularidade dos pesquisadores em suas seleções de corpus, posicionamentos de olhares e 
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recortes discursivos. O nosso site pode ser acessado no endereço 
www.uesb.br/labedisco. 
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A (DES)ORDEM DO DISCURSO FÍLMICO DE HORROR NO CINEMA 
FRANCÊS CONTEMPORÂNEO: MATERIALIDADES, MEMÓRIA E PODER-

CORPO 
 

Alex Pereira de Araújo (PPGMLS/FAPESB/Labedisco/UESB)  
alex.scac@hotmail.com 

 
A “aventura teórica do/no discurso” nessa pesquisa começa com o desenrolar de 
trabalhos desenvolvidos recentemente dentro do projeto Materialidades do corpo e do 
horror. A partir dos corpora - A l’interieur de Julien Maury; Capitfs de 
YannGozlan;Derrièrelesmurs; Frontières de Xavier Gens; Ils de David Moreau e Xavier 
Palud e La Meute de FranckRicard - buscarei investigar uma relação em três eixos: 
memória, poder e corpo no interior do discurso fílmico de horror no cinema francês 
contemporâneo. Mas de que maneira isso se fará nessa análise? (Des)armando a 
(des)ordem do discurso fílmico de horror materializado nos corpora para perceber na 
tessitura desse discurso como ocorre a produção de memórias no plano da imagem e do 
som, ou melhor, da sua combinação, a qual podemos chamar de audio-vision, noção 
tomada de Michel Chion em L’Audio-Vision: son et imageau cinema. Outros caminhos 
surgem nessa encruzilhada analítica do discurso. Tais como a noção de intericonicidade 
proposta por Jean-Jacques Courtine enquanto noção pensada no campo da memória; e as 
questões da Biopolítica para tratar da relação poder-corpo pensada por Michel Foucault. 
No que se refere às discussões sobre a noção de memória, tomamos àquela desenvolvida 
por Maurice Halbwachs em sua obra A memória coletiva, e, a noção de lugares de 
memória por Pierre Nora em sua obra Entre a memória e a história: a problemática dos 
lugares. A articulação desses conceitos e noções nessa análise poderá contribuir para o 
desenvolvimento de outras ferramentas para lidar com as novas demandas da Análise do 
Discurso, além, é claro, de ampliar as discussões acerca das relações corpo e poder 
iniciadas por Foucault, o diagnosticador do nosso tempo. 
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DISCURSO GORE E CORPO SANGRENTO: O REPETÍVEL NOS FILMES 
AMERICANOS DOS ANOS 1960 

 
Ceres Alves Luz (Pibic/CNPq) 

Danilo Dias (FAPESB) 
Fernanda Rodrigues Protásio (Pic/UES) 

Luiza Santos Oliveira (Proex/Labedisco/UESB)  
labedisco.uesb@gmail.com 

 
Esta pesquisa compreende o subprojeto “Discurso gore e corpo sangrento” do projeto de 
pesquisa “Materialidades do corpo e do horror” no âmbito na teia dos alunos de iniciação 
científica e projeto de extensão do Labedisco. O trabalho focaliza a produção discursiva 
em torno do sangue e do o corpo em 3 filmes gore dos anos 1960, de Hershell Gordon 
Lewis, considerado o pai do cinema gore americano, a saber BloodFeast, The wizardof 
gore e Gore-Gore Girls. Observaremos as repetições que os filmes colocam em 
evidência. Em um primeiro olhar, verificamos a incidência dos sujeitos sanguinolentos 
dos filmes, analisando os posicionamentos ocupados entre homem e mulher. Em um 
segundo olhar, nos preocupamos com o modo que a materialidade fílmica deixa os 
corpos serem visto em cena. Em um terceiro, investigamos quais instâncias é que “falam” 
na produção de hemoglobina dos filmes. Isso é possível à medida que selecionamos as 
repetições no interior de cada filme e também na repetição que encontramos entre eles. 
Depois desse procedimento metodológico, refletimos sobre a produção fílmica e o tipo 
de dispositivo cinematográfico que dá esse ou aquele lugar ao personagem e a seu corpo. 
Em seguida, problematizamos as relações de saber que se estabelecem por meio dessa 
produção fílmica, buscando compreender qual é a função das formas que o sangue 
mobiliza em diferentes situações para vislumbrar um tipo de produção discursiva 
fermentada em nossa memória coletiva. Buscamos olhar de perto, também, os tipos de 
relações de poder que se estabelece entre os personagens nas cenas de sangue, que se 
repetem, compreendendo-as como certas forma de exercícios de relações humanas 
fazem pulverizar a disciplina e a norma que constituem certos lugares institucionais em 
nossa sociedade. Em resumo, associamos a compreensão das formas que o cinema utiliza 
na construção de suas imagens em movimento para verificar os efeitos de sentido que a 
análise da relação entre o corpo e o sangue produz na vida atual: regularidades de 
discursos cujos traços são confrontados e ligados para formar uma intrincada rede de 
memória para se pensar os sujeitos hoje. 
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O RETORNO DOS SUPLÍCIOS PELO CINEMA: REPETIÇÃO E 
REGULARIDADE DISCURSIVA EM EM JOGOS MORTAIS 

 
Ciro Prates (PPGMLS/CAPES/Labedisco/UESB) 

ciroprates@hotmail.com 
 
Este trabalho visa a problematização do discurso sobre a morte, colocando no centro o 
suplício dos corpos enquanto objeto discursivo nos sete filmes da série Jogos Mortais, 
que compreende o período de 2004 a 2010. Desenvolvido no interior do projeto 
“Materialidades do corpo e do horror”, no quadro das pesquisas do Labedisco/Uesb, 
descreveremos e analisaremos o funcionamento das imagens em movimento em extratos 
de filmes do período apresentado. Esse objetivo concentra-se sobre os preceitos 
foucaultianos, que organizam um regime discursivo baseado nos encadeamentos, 
justaposições, associações e aglutinações, deslocando-os para o estudo da materialidade 
imagética fílmica. Nesse sentido, investigaremos o dispositivo fílmico sob a perspectiva 
de materialidades que se repetem nos seus sete exemplares, apontando regularidades 
discursivas que reforçam, basicamente, dois tipos de discursos: primeiro, o discurso da 
soberania, da mesma forma como era regido pelos reis que tinham direito de vida e 
morte sobre seus súditos, como nos explica Foucault no final de sua História da 
Sexualidade I e, segundo, o suplício dos corpos como forma de punição e controle da 
população a partir do posição do soberano, sob a perspectiva foucaultiana em Vigiar e 
Punir. Posto isso, perguntamo-nos 1) que materialidades cinematográficas são 
mobilizadas para a construção desses discursos? 2) quais posicionamentos os sujeitos 
assumem e que efeitos de sentidos suas formas de assujetiamento produzem? 3) qual a 
produção histórica em que se insere o discurso sobre o corpo supliciado e a soberania 
sobre o corpo do outro? E 4) que relações interdiscursivas podem ser observadas nesses 
espaços de repetição do retorno dos rituais supliciantes pelo cinema? Esses são, pois, os 
posicionamentos que guiam os primeiros passos dessa pesquisa. Portanto, visualizamos a 
possibilidade de se compreender um lugar para o sujeito contemporâneo e suas formas 
de controle no escopo cinematográfico, uma vez que consideramos, ao mesmo tempo, a 
imagem em movimento como um dispositivo-fílmico que deve ser descrito e 
interpretado sob a luz do discurso, mobilizando a imagem em sua existência histórica e o 
corpo como lugar de produção de conhecimento sobre nossa época. Tal perspectiva nos 
levará a entender alguns dos fatores que propiciam a grande circulação e repetição do 
filme sequenciado, apontando-nos nada mais do que nosso lugar no mundo de hoje como 
sujeitos historicamente orientados. 
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A NOIVA E O DISPOSITOVO DE HORROR NOS FILMES DE VAMPIRO: 
OBJETOS DISCURSIVOS, REPETIÇÕES DISCURSIVAS 

 
Jamille da Silva Santos (LABEDISCO/ UESB)  

ssjamille@hotmail.com 
 
Este estudo vem sendo desenvolvido dentro do quadro de estudos do LABEDISCO – 
Laboratório de Estudo do Discurso e do Corpo, no interior do projeto “Materialidades 
do corpo e do horror”, com o objetivo de compreender as posições discursivas ocupadas 
pela figura da noiva nas narrativas fílmicas de horror. Para tanto, tomaremos como 
corpus a figura da mulher nos filmes de vampiros. Iniciaremos nossa pesquisa com o 
Nosferatu da década de 1920, indo até a saga Crepúsculo de 2008 a 2012. Como 
referencial teórico, consideraremos os pressupostos de Michel Foucault, para pensar a 
imagem em movimento como um “objeto discursivo” da maneira como é compreendido 
na Arqueologia do Saber. Também, tomaremos o pressuposto de “Comentário” 
postulado na Ordem do Discurso para pensar as repetições discursivas e os efeitos de 
sentidos provocados na figura da noiva dentro das narrativas fílmicas. Os postulados de 
Lovecraft em seu O Horror sobrenatural na Literatura, segundo os quais a noiva morta é 
um dos dispositivos causadores de horror, reafirma bases para nossos estudos. Neste 
sentido, pensaremos a noiva como uma transgressão moral e, assim, como um elemento 
do sobrenatural pertencente ao domínio do interdito. Para tanto, tomaremos os escritos 
de Milanez para pensar o corpo como uma materialidade discursiva e seus 
entrecruzamentos com a história, por meio das discussões de Michelle Perrot em Minha 
história das Mulheres, livro no qual a autora traça um perfil histórico e social da vida das 
mulheres desde o período medieval. Investigaremos tais posições discursivas por meio da 
descrição e análise do encadeamento dos planos e dos enquadramentos da câmera, 
buscando o efeito provocado por tais enquadramentos dentro e fora-do-campo no 
interior das narrativas fílmicas indicadas. Assim, apontaremos os entrelaçamentos entre 
corpo, cinema de horror e discurso para evidenciar posições da mulher como sujeito nos 
dias de hoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:ssjamille@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

31 

 

“TRILOGIA DE ZÉ DO CAIXÃO”: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES NOS 
DOMÍNIOS DE MEMÓRIA E IMAGENS HORRÍFICAS 

 
Janaina de Jesus Santos (UNEB-Audiscurso/ UNESP-PG/Labedisco-UESB)  

janainasan@gmail.com 
 
Nosso trabalho reflete os diálogos teóricos, metodológicos e analíticos entre os grupos de 
pesquisa Geada/Unesp, Ledif/Ufu, Labedisco/Uesb e Audiscurso/Uneb. Analisamos 
cenas dos filmes À meia-noite levarei sua alma (1964), Esta noite encarnarei no teu 
cadáver (1967) e Encarnação do demônio (2008), do diretor brasileiro José Mojica 
Marins, enquanto materializações de práticas discursivas, tomamos o aparato teórico da 
Análise do Discurso e refletimos sobre a noção de memória discursiva, de Jean-Jacques 
Courtine e seus desdobramentos na intericonicidade para pensar a memória das imagens. 
Mojica apresenta-se como um diretor singular no cinema brasileiro, considerando a 
temática de horror e sua produção em um imbricamento entre aspectos sócio-históricos, 
baixo orçamento e construção intuitiva da narrativa. A opção de estudar o discurso 
fílmico de horror se justifica por sua expressiva circulação na contemporaneidade e pelo 
fato de que, para ser compreendido e provocar efeitos de sentido, esse lugar de produção 
exige a mobilização de imagens de uma cultura visual dada, isto é, uma memória. 
Assumindo os princípios de Michel Foucalt de materialidade repetível e domínio de 
memória, Courtine elabora o conceito de memória discursiva em oposição a uma 
memória individual, atribuindo uma existência histórica ao enunciado e possibilitando o 
retorno de discursos em novas formulações. Desse modo, a remissão a memórias, sejam 
verbais ou imagéticas, é possibilitada pela repetibilidade da materialidade do enunciado 
que se transforma no tempo e no espaço. Estendendo a noção de memória discursiva, 
Courtine propõe a intericonicidade, a memória das imagens, como ferramenta de acesso 
à sua complexidade. Trata-se, pois, de uma concepção discursiva da imagem que, ao ser 
mostrada, entra numa cultura visual e faz ecoar outras. Inicialmente, observamos a 
“trilogia de Zé do Caixão” constituída na rede discursiva do arquivo do momento 
histórico de sua emergência, como acontecimento discursivo em que se inserem diversas 
temporalidades e espacialidades. Apoiando na fundamentação teórico-metodológica 
foucaultiana, traçamos as regularidades que caracterizam a organização do discurso 
fílmico de horror, buscamos o detalhe dos traços faciais, principalmente, os olhos, 
capturados por meio do foco da câmera no rosto e a zoom. Nesse sentido, essa estratégia 
cinematográfica para destacar o rosto e suas expressões tem o funcionamento discursivo 
de produzir subjetividades e sentidos, de modo que as imagens da trilogia encadeiam-se 
no domínio de memória, em uma dinâmica infinita de produção, repetição e 
esquecimento de imagens horríficas. Depois, tomamos as discussões de Foucault sobre 
transgressão e monstruosidade, a fim de problematizarmos o processo de subjetivação do 
vendedor de balões. Por fim, para analisar a organização da materialidade fílmica, 
levantamos alguns questionamentos, a exemplo de: como os processos de transgressão e 
a revelação da monstruosidade são caracterizados no filme? Consideramos que esse 
encadeamento de processos sinaliza a constituição do sujeito discursivo Zé do Caixão na 
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direção da produção de efeitos de sentido de horror, na materialidade específica do 
discurso fílmico. 
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DISCURSO, CORPO E MEMÓRIA: A VIRILIZAÇÃO DA MULHER NA 
POLÍTICA 

 
Joseane Silva Bittencourt (PPMLS/UESB/CAPES) 

ane.bittencourt@hotmail.com 
 

Este estudo insere-se no projeto “Discurso, corpo e memórias nas práticas do cotidiano”, 
do programa do Mestrado em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB), que tem como 
objetivo verificar as relações que se estabelecem em torno da imagem da mulher política 
e das formas de governamentalidade desse sujeito político contemporâneo, pautado pelas 
novas configurações midiáticas, econômicas e sociais, com vistas a identificar os sentidos 
que emergem através das imagens veiculadas pela mídia eletrônica e dos construtos 
audiovisuais dos candidatos em campanha eleitoral. Para tanto, cabe pensar a relação 
entre corpo, memória e imagem na constituição desse novo sujeito político, visto que o 
corpo, tal como o concebemos na Análise do Discurso, a partir dos trabalhos de Milanez, 
é um corpo fictício, uma materialidade que evidencia sua existência histórica, que deve 
ser compreendida como uma prática discursiva. O corpo, dessa forma, constitui-se como 
produtor, suporte e receptor dos discursos, intermediando também a circulação das 
imagens. Dessa forma, corpo e imagem podem ser pensadas como “objetos de discurso”, 
como concebe Foucault em sua Arqueologia do Saber, constitutivas do próprio sujeito e 
de sua subjetividade, das imagens cristalizadas pela história e pela memória, 
materialidades repetíveis que permitem diversas possibilidades de reinscrição e de 
transcrição. Destarte, é necessário ressaltar que todos esses elementos são atravessados 
por um domínio de memória, que se constitui por meio de uma rede de formulações, de 
enunciados que se associam a outros enunciados, formando laços de filiação, de gênese, 
de continuidades, de rupturas e de esquecimentos. Neste caso, especificamente, 
analisamos a questão da virilidade, pensada por Jean-Jacques Courtine no terceiro 
volume da Histoire de la virilité, e sua relação com o sujeito político. Cabe investigar, 
portanto, quais as continuidades e descontinuidades que permitem pensar a virilização no 
campo político e ainda as formas de sucessão e os campos de concomitância e de 
presença desses dois objetos de discurso quando se coloca a mulher neste lugar da 
política, tendo, neste trabalho, como materialidade os suportes imagéticos e audiovisuais 
que veicularam na mídia no ano de 2010, em torno da então candidata à presidência do 
Brasil, Dilma Rousseff. Assim, a virilidade deve ser pensada discursivamente não como 
uma característica estritamente masculina, mas como um objeto de discurso que sofreu 
mudanças e deslocamentos ao longo da história. 
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REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO NAS NARRATIVAS FANTÁSTICAS 
 

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU/ CNPq)  
mmgama@gmail.com 

 
A pesquisa proposta toma como corpus o espaço ficcional construído pelas narrativas 
fantásticas. Em nossos estudos, constatamos que são as construções espaciais que 
deflagram, em grande escala, a ambientação insólita das narrativas. O corpo dos sujeitos 
ficcionais e os elementos do ambiente compreendem algumas formas de espacialidade de 
onde irrompem os mais diversos efeitos do insólito. As teorias sobre o espaço que 
iluminam a pesquisa partem de estudiosos que dialogam direta ou indiretamente com as 
propostas da Análise do Discurso francesa. O estudo de Michel Foucault sobre os espaços 
foi a base teórica para a justificativa do nosso projeto, na medida em que ele se contrapôs 
às vozes teóricas que o antecederam e defenderam a primazia do tempo sobre o espaço. 
Foucault, em Linguagem e literatura, afirma que a linguagem pode funcionar no tempo, 
mas seu “ser” é o espaço. Em Outros espaços, Foucault organiza alguns saberes a respeito 
da relevância do estudo do espaço para o entendimento do homem do século XX e 
afirma que, ao contrário do século XIX, onde predominou a abordagem temporal, é 
necessário ao homem do século XX perceber-se como um ser que vive a época do 
espaço, uma época que desenha constantemente uma rede de heterotopias: espaços 
justapostos e ao mesmo tempo dispersos. Em As palavras e as coisas, Foucault utiliza o 
conceito de heterotopia, aliado ao de atopia e de utopia, quando da análise da tela Las 
Meninas de Velásquez, para penetrar no solo das práticas discursivas e mostrar como o 
nosso olhar sobre a arte pode ser enriquecido se tomarmos o mirante da espacialidade. O 
estudo do jogo narrativo entre as heterotopias, utopias e atopias torna-se valioso para a 
análise do fantástico na literatura. As utopias são espaços irreais, é o desejo da sociedade 
aperfeiçoada; as heterotopias são posicionamentos reais que se podem encontrar no 
interior de uma cultura e que estão ao mesmo tempo representados, contestados, 
invertidos; espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam 
efetivamente localizáveis. Entre as utopias e as heterotopias existem as atopias, que 
representam o caos, a afasia. Uma outra linha teórica adequada para o estudo sobre o 
espaço literário encontra-se nas teses de Deleuze e Guattari sobre o rizoma, que é um 
espaço que não tem começo nem fim, constituído de dimensões instáveis. O espaço do 
fantástico, além de heterotópico, é essencialmente rizomático, seja por sua 
multiplicidade significativa, seja pela ruptura que estabelece com o “real”, seja pela 
conexão alegórica que opera em relação ao mundo. Também de Deleuze e Guattari, 
usamos os conceitos de espaço liso – nômade e multidirecional – e espaço estriado – 
linear, esquadrinhado. Michel de Certeau é outro teórico que ressignifica o espaço para o 
entendimento da cultura. Para ele, o espaço social – e também o literário 
(acrescentamos) – deve ser entendido como um palimpsesto, uma superfície decalcada, 
rasurada. O espaço fantástico é um palimpsesto que surpreende o leitor pelas imagens 
que desvela, seja sutil ou abruptamente. 
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UMA ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO DO CORPO NA REVISTA JUNIOR 
 

Paulo Aldemir Delfino Lopes (UFPB/CNPq) 
pauloadl@hotmail.com 

 
Durante os séculos XIX e XX, a medicina foi e talvez ainda seja a instância mais 
preocupada com o corpo, exercendo sobre ele um verdadeiro disciplinamento, em 
especial, no tocante aos modos de cuidado e higiene corporais, preocupações essas de 
ordem sanitária. No entanto, nos dias atuais, essas técnicas corporais estão relacionadas a 
valores estéticos em que o cuidado de si já não mais visa ao bem supremo, de interesse 
social, mas ao enquadramento dos sujeitos nos padrões ditados pela mídia. Um novo 
imaginário sobre o corpo começa a sedimentar-se, impondo-lhe formas, contornos e 
volumes, conseguidos graças a árduo trabalho físico. Segundo Foucault, na Microfísica do 
poder, já durante o século XVIII o corpo despia-se de sua aura espiritual, mudança 
desencadeada por uma série de discursos de verdade que passaram a circular na 
sociedade. Tendo, pois, como fio condutor desta pesquisa o ideal de virilidade, buscamos 
fazer uma arqueologia do imaginário do corpo na revista JUNIOR, publicação mensal da 
editora MixBrasil voltada para o público gay. Para tanto, partimos da análise das capas da 
revista que apresentam uma regularidade discursiva – a evidenciação da barriga – para 
onde converge o olhar. A partir desta premissa: que a barriga e não mais o rosto é o 
lugar de identidade, procuramos responder aos seguintes questionamentos: como se dá a 
construção do corpo viril na revista JUNIOR? Como deslocamentos de sentidos têm 
contribuído para que a barriga “sarada” se torne ao mesmo tempo lugar de identidade e 
órgão do sexo? Qual o papel da mídia na instauração de um novo imaginário sobre o 
corpo? Nossas primeiras análises indicam que a interdição do pornográfico, como o 
próprio título da revista sugere (JUNIOR), parece provocar um deslocamento do olhar 
que, abandonando a genitália e não priorizando o rosto, repousa sobre a barriga; esta, 
pois, além de lugar de identidade, seria também o próprio sexo deslocado; assim, o 
interdito, na construção desses enunciados, é mais que um não-dito, uma vez que ele 
possibilita a retomada do que foi, pelo procedimento de exclusão, impedido de aparecer. 
O procedimento de exclusão é entendido aqui como consequência de uma coerção que 
pesa sobre o sujeito, no caso o próprio veículo midiático, impedindo-o de dizer qualquer 
coisa, em qualquer lugar e de qualquer forma, pois, como nos lembra Foucault na 
Arqueologia do saber, o discurso evidencia, antes de tudo, as questões de poder. Assim, 
o pênis é uma praesentia in absentia; ele é ressignificado na barriga, ou antes, ressignifica 
a barriga como o lugar do sexo. Esse novo acontecimento discursivo se inscreve numa 
série histórica, portanto, numa memória dos discursos sobre o sexo, tanto por suas 
semelhanças – o ideal de virilidade veiculado pela revista é apresentado como um 
atributo fálico, ainda que metafórico –, quanto por sua singularidade – uma vez que a 
revista destina-se ao público jovem, ela tenta ser erótica sem ser pornográfica, portanto, 
apela para as formas musculares e não necessariamente à potência sexual, como o fazem 
publicações congêneres. 
 

  

mailto:pauloadl@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

36 

 

CORPO, SUJEITO E MONSTRO: EFEITOS DA MEMÓRIA NO DISCURSO DO 
TERROR, NO FILME O SEGREDO DA MÚMIA 

 
Sivonei Ribeiro Rocha (Graduação/Labedisco/Uesb) 

labedisco.uesb@gmail.com 
 
Este trabalho objetiva demonstrar como a noção de enunciado, de Michel Foucault, 
discutido em sua Arqueologia do Saber, é constituída pelas relações que estabelece com 
outros enunciados, criando uma espécie de dependência de coexistência, fazendo dele 
algo que não pode ser pensado isoladamente. É neste sentido que pensaremos quais são 
as memórias enunciativas que se materializam quando pensamos as noções de discurso, 
corpo e horror, presentes na materialidade fílmica de O segredo da Múmia, de 1982, 
direção de Ivan Cardoso. O filme trás, por exemplo, a relação da ciência com o domínio 
do corpo e, com isso, sobre a morte, suscitando assim, uma proximidade com o desejo 
de eternidade, presente na tradição cristã, como também aos modernos meio de 
minimizar os efeitos do tempo, no corpo, com o uso de dispositivos científicos. Todavia, 
haveria um limite imposto pelo discurso da ética e da moral, presente na sociedade de 
controle, que impõe limite ao domínio do homem sobre o natural e sobre o uso do seu 
corpo. E desta relação de saber e poder, que ambiciona impor uma “vontade de 
verdade”, que é o discurso que deseja se legitimar, e que impõe o que é normal ou não, 
quando o monstro de laboratório surge. Mostraremos como o Terrir (terror aliado ao 
riso), termo criado pelo cineasta Ivan Cardoso, no cinema brasileiro, se posiciona como 
um efeito de sentido produzido por enunciados que, entreposto entre história, sujeito e 
discurso, produz riso com os anseios do sujeito face a transitoriedade da vida. Como foi 
dito, segundo Foucault, em Arqueologia do saber, os enunciados só existem em relação 
com outros enunciados, que o define. Foucault, ainda em Arqueologia do saber, afirma 
que as causas que faz com que se materialize este e não aquele enunciado devem ser 
estudadas. Assim, acreditamos que o Terrir, ao justapor um olhar para a condição do 
sujeito, enquanto atuante de uma relação enunciativa, suscita, através do riso, uma 
punição a um desvio da norma. Isto só é possível pela relação que se estabelece entre 
diferentes enunciados, pois um policia o outro, mostrando o que pode e o que não poder 
ser dito dentro de uma sociedade normativa. Isto faz com que se pense em que tipo de 
formulações ele insere, adaptando ou formulando, opondo ou afirmando novos 
enunciados. Assim, para o filósofo francês, novos enunciados são produzidos a partir de 
outros. Ao pensar o discurso fílmico, refletiremos que tipos de enunciado ele suscita, ao 
pensar um jogo de luz e não outro, e que memória enunciativa isto estabelece com 
outros enunciados? Quais os posicionamentos dos personagens enquanto sujeito 
possuidor de um corpo, que aparece no quadro deste e não de outro tipo? E que efeito 
discursivo engendra tal enquadramento na dispersão dos discursos. 
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O DISCURSO DO HORROR E DA MEMÓRIA NO LITERÁRIO 
 

Talita Souza Figueredo (PPGMLS/bolsistaUESB) 
jenny_wdj@hotmail.com 

 
Este estudo é resultado parcial do trabalho de pesquisa desenvolvido no Programa de 
Pós-graduação Mestrado em Memória Linguagem e Sociedade, dentro da linha de 
pesquisa Discurso, Corpo e Memória nas práticas do cotidiano. Visamos analisar as 
confluências entre o Corpo e a Memória na produção de sentido do discurso do Horror, 
usando como corpus de análise contos da literatura brasileira do século XIX, 
especificamente de três autores sendo eles: Machado de Assis, Aloizio de Azevedo e 
Álvares de Azevedo. Em nossa análise, não pensamos as características literárias das 
obras, mas as condições de possibilidade de produção do discurso de horror dentro do 
discurso literário, por meio das materialidades linguísticas repetíveis. Deste modo, 
entendemos que o Corpo enquanto discurso é, como propõe Milanez, uma materialidade 
que reflete a existência histórica dos enunciados, é um conjunto fictício de práticas 
discursivas e não um corpo biológico feito de carne, sangue e ossos. O conceito de 
memória discursiva foi elaborado dentro do quadro teórico da Análise de Discurso por 
Courtine (1981) valendo-se dos aparatos de análise de Pêcheux, e acrescentando a eles as 
noções de enunciado e domínio de memória de Foucault, vislumbrando a existência 
histórica dos enunciados sustentados em práticas verbais, olhando-os como 
acontecimentos novos que se repetem e si transformam. Logo, entendemos que um 
enunciado lingüístico é construído por uma teia de memória, o que é visto em um 
enunciado é o resultado da memória do que foi dito acerca daquele discurso. É nesse 
sentido que, acreditamos que a presença de elementos de horror em narrativas literárias 
do século XIX estão em uma rede de memória, assim, os elementos constitutivos dos 
mesmos se repetem. Foucault na "Arqueologia do Saber" quando da explanação acerca 
da função enunciativa, traz como característica dessa função a presença de uma 
materialidade chamada de repetível, haja vista, ser ela o que dá suporte para que o 
enunciado se repita em domínio de memória. Para nós, o Horror é fundado pela 
emergência do estranho, assim como pensado por Freud, baseado na transgressão de 
normas. Portanto, entendemos que dentro dos contos analisados o corpo é o suporte que 
faz com que a memória do que traz medo seja atualizada, causando o sentido de horror. 
Para procedermos nossa investigação, elencamos os enunciados discursivos no quais o 
corpo sirva como base para o efeito de horror agrupando-os segundo os elementos de 
estranho a que eles se vinculem. Depois disso, observamos de que forma esses 
enunciados se repetem nos textos, visto que eles estão dentro de uma regularidade 
temporal, o século XIX. 
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DECADÊNCIA DOS CORPOS: ANÁLISE DO DISCURSO FÍLMICO EM 
“ESCOLA PENAL DE MENINAS VIOLENTADAS” (1977) 

 
Tyrone Chaves Filho (UESB/LABEDISCO) 

tyrone.chaves@yahoo.com.br 
 

Em 1977, Antônio Meliande dirige o seu primeiro filme intitulado “Escola penal de 
meninas violentadas”, cujo enredo gira em torno das vivências, sob torturas, de algumas 
garotas no interior de uma instituição punitiva para moças que cometeram algum tipo de 
delinquência. Elas são confinadas sob a direção de uma freira que comanda o internato e 
submetidas aos mais severos modos de correção e controle instituídos pela madre e por 
um capataz que não mede esforços para perpetrar as mais monstruosas formas de 
repressão. Nesse sentido, a materialidade fílmica mobiliza discursos em torno de 
modelos de punição e formas de submissão que são propugnados por instituições como a 
igreja, por exemplo. É interessante salientar que a sexualidade, de forma latente ou 
explícita, é um tema que orienta a conduta dos personagens e penetra nas decisões 
tomadas pelos mesmos: Algumas das internas foram submetidas a esse tipo de cárcere em 
função de aventuras nas quais o sexo aparece como constituinte que norteou a atuação 
contraventora delas e a própria freira que governa a escola assumiu a mesma em função 
do interesse que ela nutria em inspecionar mulheres para saciar seus desejos eróticos. 
Dessa forma, vemos fluir aquilo que Foucault afirma em “O verdadeiro sexo”, que diz 
respeito à forma como damos vivacidade e matiz aos nossos sonhos, demandas e 
comportamentos por meio e em função da sexualidade. A sexualidade, instanciada no 
corpo em seu sentido mais amplo, agencia modos de subjetivação e, com isso, nossa 
existência está marcada por formas de saber que são produzidas por ela. Com isso, 
determinados acúmulos de subjetividades são reunidos e instalados em torno dos sujeitos 
em sua maneira de viver e encarar as exigências requeridas pela sociedade. É nesse 
contexto, por exemplo, que surgem figuras como a do monstro, considerando os 
postulados de Foucault em “Os Anormais”, que corresponde à atuação daquele cujo 
procedimento transborda os limites sociais. Assim, pretendemos analisar por meio do 
enquadramento, dos planos e como a disposição dos corpos marca o sujeito dentro de 
um discurso, levando em consideração como a sexualidade, a monstruosidade e a 
punição são intercambiados e responsáveis por discursos que circulam na esfera social. 
De igual modo, utilizaremos a noção foucaultiana de “campo associado”, presente em 
“Arqueologia do Saber”, para demonstrarmos como os enunciados, presentes no campo 
enunciativo da narrativa fílmica, são “sombras” de outros enunciados e, portanto, como 
existe uma memória que rege os discursos que são ventilados pela obra analisada. Para 
tanto partiremos, eminentemente, de postulados de Michel Foucault sobre sexualidade, 
monstruosidade e sociedade de controle, e de Nilton Milanez sobre o corpo como 
superfície discursiva. Este trabalho faz parte do projeto de extensão “Materialidades do 
corpo e do horror”, desenvolvido no Labedisco/UESB. 
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MATERIALIDADES DO SOBRENATURAL E DO CORPO NA TELENOVELA 
BRASILEIRA 

 
Victor Pereira Sousa (PPGLin/CAPES-Labedisco/UESB)  

victor.ps1984@gmail.com 
 

A telenovela ocupa um lugar privilegiado na TV brasileira. Inúmeras são as temáticas 
desenvolvidas nas tramas, que apresentam cenas ou situações circunscritas em diversos 
núcleos dramáticos que evoluem ao mesmo tempo. Contudo, um tema específico tem 
nos chamado atenção, devido a sua emergência em títulos distintos exibidos numa 
mesma emissora: o sobrenatural. Assim, inserida no quadro de estudos desenvolvidos 
pelo Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo – Labedisco/UESB, vinculada ao 
projeto de pesquisa “Materialidades do Corpo e do Horror”, nessa discussão propomo-
nos descrever, analisar e interpretar a construção do discurso sobrenatural na telenovela. 
Para isso, utilizamos como materialidades extratos de capítulos de quatro telenovelas 
exibidas pela Rede Globo, que trazem o sujeito sensitivo. São elas: Malhação, de Ingrid 
Zavarezzi, A vida da gente, de Lícia Manzo, Aquele beijo, de Miguel Falabella, e Fina 
estampa, de Aguinaldo Silva. As estratégias de produção das referidas imagens foram por 
nós compreendidas como materialidades imagéticas do dispositivo fílmico, numa 
perspectiva discursiva, passíveis de repetições. Tais materialidades conduziram o nosso 
olhar às modalidades enunciativas, permitindo-nos uma reflexão acerca da constituição 
do sujeito sensitivo, haja vista que, consoante Foucault em sua Arqueologia do Saber, tais 
modalidades propõem a observância de quem fala, os lugares institucionais de onde o 
sujeito obtém seu discurso, bem como a definição das posições que ocupa ao conceber o 
discurso. O conceito de corpo também foi relevante, pois ao evidenciarmos o sujeito nos 
deparamos com as seguintes inquietações: que elementos corporais são destacados? Que 
sentidos são produzidos sobre nós? Que saberes o corpo (re)cria em nossa sociedade? 
Sabendo que o espaço e o tempo são as dimensões que nos limitam, o corpo no interior 
das materialidades aqui tratadas é que deixa vestígios de uma ultrapassagem desses 
limites, ou seja, isso é possível estabelecer através dos olhares que atravessam o campo. 
Logo estamos tratando da transgressão como elemento que constitui o discurso 
sobrenatural. 
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GRUPO 3 
NUPED - NÚCLEO DE PESQUISA DO DISCURSO 
 

Lícia Maria Bahia Heine  (UFBA)                                                                                        
liciaheine@uol.com.br 

O NUPED, Núcleo de Pesquisa do Discurso, é um núcleo relativamente  novo, iniciado 
no dia 27 de setembro de 2007, no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), tendo como objetivo precípuo capacitar discentes do Curso de Letras e de áreas 
afins para desenvolver pesquisas e formar pesquisadores no campo da ciência da 
linguagem, com foco na Linguística Textual, e na Análise do Discurso de linha francesa, 
preponderantemente nas reflexões do analista do discurso Dominique Maingueneau.  É 
importante salientar ainda que o referido grupo promove com os seus pesquisadores 
(alunos de graduação e pós-graduação) reuniões sistemáticas (semanalmente) no Instituto 
de Letras da UFBA, onde discutem questões centrais ligadas às referidas linhas de 
pesquisa, procurando verificar os seus liames, bem como as suas especificidades, 
consolidando as pesquisas sobre os estudos textuais e discursivos na referida Instituição.  
Sendo assim, o Núcleo de Pesquisa do Discurso busca contribuir de maneira efetiva com a 
instalação/instauração de um importante espaço de discussões e debates sobre temas 
relacionados às linhas discursivas da linguagem, oportunizando, assim, a reflexão sobre 
essas questões no Instituto de Letras da UFBA, o que contribui para consolidar as  
pesquisas de cunho discursivo  na referida Instituição. Dentre os objetivos do NUPED, 
podem-se destacar a promoção de estudos e pesquisas na área de Linguística Textual e 
Análise de Discurso francesa; a produção e publicação de diversos textos e artigos 
científicos dos seus  pesquisadores; dar contribuições efetivas  para a comunidade externa 
a partir da promoção de cursos de aperfeiçoamento nas áreas supracitadas, e, finalmente,  
contribuir, através dos resultados das pesquisas realizadas no grupo,  para a Educação 
Pública do Estado da Bahia, através da promoção de cursos que são realizados nas próprias 
escolas públicas do Estado, o que tem trazido a interação tão desejada  na sua tradição 
entre a Academia e os professores das escolas da rede estadual de ensino  de Salvador-
Bahia. 
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ASPECTOS DA REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO MONSTRO NO CONTO 
DE FADAS CINEMATOGRÁFICO SHREK 

 
Adielson Ramos de Cristo (UFBA) 

adielsonrc@yahoo.com.br 
 
Este trabalho é resultado da nossa pesquisa de mestrado, a qual culminou na dissertação 
intitulada “Quando o ogro vira príncipe e a princesa vira ogra: análise do discurso em 
Shrek, defendida em novembro de 2011 no Programa de Pós-Graduação em Língua e 
Cultura, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. O mesmo alicerça-se 
no escopo teórico da Análise de Discurso, mais especificadamente, nos trabalhos 
desenvolvidos pelo analista de discurso francês Dominique Maingueneau (2004a, 2004b, 
2006a, 2006b, 2008a, 2008b), nos quais ele disserta sobre a cena de enunciação, o ethos 
discursivo e os gêneros de discurso. Assim, com este trabalho analisamos os modos de 
construção do ethos no filme Shrek (PDI/DreamWorks, 2001), discutindo as formas das 
representações discursivas do “monstro” nesse conto de fadas contemporâneo. Para 
tanto, traçamos uma lacônica discussão acerca dos contos de fadas, uma vez que nosso 
corpus pertence a esse gênero. Sabemos que nos contos de fadas tradicionais, os 
monstros sempre foram representados como símbolo de maldade, feiura etc, no entanto, 
no conto cinematográfico produzido pela DreamWorks Shrek, há a (re)significação da 
representação discursiva do monstro (ogro), apresentado como um ser bondoso, heroico 
e corajoso, sendo, portanto, uma representação que o coloca no lugar antes reservado 
exclusivamente às fadas, aos príncipes e às princesas. Outrossim, ao empreendermos a 
discussão sobre os gêneros de discurso, defendemos a transmutação dos contos de fadas 
tradicionais para os contos de fadas cinematográficos, ressaltando os elementos que 
contribuem para o surgimento desse novo gênero, evidenciando assim a contribuição dos 
mesmos para a instauração da representação discursiva da monstruosidade no filme. 
Finalmente, consideramos, para a realização desse trabalho, o texto cinematográfico 
como materialidade significante, a partir da qual se pode observar a materialização de 
discursos. Desse modo, é preciso observá-lo a partir de suas peculiaridades, o que nos 
conduz a tratá-lo como materialidade verbo-visual. Assim, empreendemos a constituição 
do ethos discursivo do monstro nessa materialidade significante a partir do enlace tanto 
dos aspectos da linguagem verbal, caracterizados sobre modo nos enunciados das 
legendas, quanto de elementos da linguagem não-verbal, tais como banda de som, trilha 
sonora, movimento de câmera, gestos, expressões faciais. 
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A LINGUÍSTICA TEXTUAL SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA 
 

Lícia Maria Bahia Heine (UFBA) 
liciaheine@uol.com.br 

 
Neste trabalho, pretende-se focalizar os estudos da Linguística Textual a partir de suas 
pegadas no final do século XX e primórdios do século XXI. Para tanto, tomar-se-á como 
ponto de partida a presença dos pressupostos teóricos do filósofo russo Mikhail Bakhtin, 
que efetivamente vem imprimindo avanços significativos nos pilares que alicerçam a 
compreensão do que se deve entender por texto. Heine (2008) ressalta que, embora a 
literatura clássica da Linguística Textual tenha incorporado algumas das concepções 
bakhtinianas, as suas pesquisas parecem não apresentar implicações resultantes dessa 
presença, que, direta ou indiretamente, têm norteado uma ressignificação substantiva 
nos conceitos de texto e, em especial, no da coerência textual. Um exemplo dessa lacuna 
é a não consideração da noção de ideologia, célula motora subjacente à obra do referido 
filósofo, bem como as suas considerações sobre a linguagem discursiva que se assentam 
numa linguística eminentemente semiótica. A transição entre os séculos XX e XXI, em 
especial no Brasil, aponta avanços na Linguística Textual (LT) que dão sinais efetivos de 
novos momentos — a perspectiva sociocognitivo-interacionista de Koch (2004), já 
consolidada no cenário nacional, e a fase bakhtiniana (HEINE, 2010), que 
paulatinamente tenta firmar-se nos estudos da LT.  Essas reflexões pautam-se sobremodo 
na noção de sujeito social (KOCH, 2004) que se distancia da concepção clássica do 
sujeito pragmático. Porém, é a partir de Barros (2007, p. 21) que essas ideias têm se 
solidificado, visto que, desde 1994, vem buscando pontuar as contribuições de Bakhtin 
em relação ao texto e/ou discurso; pesquisa que impele a rever os precursores stricto 
sensu da Linguística Textual, incluindo, entre eles, o filósofo Bakhtin. Barros (2007, p. 
22-38) assevera que Bakhtin se voltou para a questão do discurso e texto com acuidade, 
chegando a lhes atribuir o status de objeto de estudo das Ciências Humanas, excluindo-
os, pois, da Linguística, cujos pressupostos teóricos se restringiam, à época, à langue 
(língua) saussuriana, entidade abstrata, homogênea e supra-individual, tendo, 
metodologicamente, como limite de análise a sentença, unidade formal na qual se analisa 
o código linguístico, apenas. 
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O ETHOS FEMININO  NO CONTO BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 
 

Myriam Crusoé 
myriancrusoe@hotmail.com 

Maria Cristina Andrade de Moura (NUPED)  
cristina.a.moura@gmail.com 

 
Para a Análise do Discurso da Escola Francesa, o ethos é uma unidade discursiva que tem 
uma importância relevante no processo de interpretação dos diversos textos onde a 
subjetividade está presente. A noção de ethos correspo0nde a imagem que os 
enunciadores criam de si no discurso, mesmo, sendo, portanto, uma noção discursiva. 
Assim enunciador e co-enunciador estabelecem uma interrelação na construção do ethos 
que se dá a partir da ativação estereótipos sociais e através do que é dito ou mostrado 
discursivamente. Segundo Maingueneau (2006), que extrapolou a ideia de ethos passada 
pela Retórica de Aristóteles, “o que é dito e o tom como é dito são igualmente 
importantes e inseparáveis. Eles se impõem àquele que, no seu interior, ocupa um lugar 
de enunciação, fazendo parte integrante da formação discursiva, ao mesmo título que as 
outras dimensões da discursividade”. O presente trabalho, a partir dos pressupostos da 
AD de linha francesa,  investigará as representações do ethos no conto “ Branca de Neve 
e os sete anões”, buscando uma análise comparativa entre a figura estereotipada da 
madrasta, e a figura da heroína Branca de Neve. Como aporte teórico serão considerados 
o conceito e as ideias de Mangueneau sobre ethos e discurso. Ao analisarmos o ethos 
presente na figura da madrasta, será imprescindível a análise da figura feminina que a 
compõe e as características da mesma. Desse modo, procura-se observar a forma como 
se constituem as imagens femininas a partir da representação de Branca de Neve  e sua 
madrasta, observando os estereótipos sobre a mulher, beleza, vaidade que podem ser 
veiculados a partir dessa imagem. 
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RELAÇÕES DIALÓGICAS COMO PROCESSO INERENTE À COMPREENSÃO 
 

Nordélia Costa Neiva (UFBA) 
nordelianeiva@uol.com.br 

 
O presente trabalho busca chamar a atenção para um dos muitos conceitos discutidos por 
Bakhtin — o dialogismo —, tendo em vista a importância de seu entendimento para a 
compreensão. As relações dialógicas mostram o processo de alteridade presente nos 
enunciados, pois quando compreendemos respondemos ou reagimos à palavra do outro. 
Compreender é uma espécie de resposta natural, assumindo responsabilidades 
enunciativas. Para tanto, apresenta-se uma proposta de análise de alguns enunciados, 
retirados da revista Veja. Tal empreitada entende que o olhar do sujeito para os objetos 
não são simples constatações de sua presença no mundo, mas compreensão e construção 
da realidade. Dessa forma, dentre os vários conceitos trabalhados, optamos por refletir 
um pouco mais sobre as relações dialógicas, especialmente, pelo seu caráter intimamente 
ligado ao processo de compreensão. Nossa abordagem será breve, tendo em vista a 
complexidade do tema, mas procurando externar, de forma sucinta, a contribuição do 
entendimento do dialogismo em Bakhtin para a realização de leituras como fenômeno 
compreensivo. Tomaremos, como base teórica para nossa proposta de análise, a fase 
bakhtiniana da Linguística textual, conforme proposta por Heine (2010-2012), que toma 
como fundamentação teórica, algumas das reflexões de Bakhtin, na medida em que esse 
filósofo, considera  a enunciação como o traço eminentemente social e não individual, 
valorizando a palavra como “motor que  veicula, de forma privilegiada, a ideologia” 
(BAKHTIN, 1997, p.17); e, leituras de textos de Marcuschi (2008) acerca da 
compreensão. Recolhemos, como um pequeno corpus, enunciados retirados da revista 
Veja, sendo 03 textos publicitários e 02 título de notícias.  Vale salientar que é apenas 
uma proposta de análise, na tentativa de compreender a heterogeneidade das relações 
dialógicas. Marcuschi (2008) divide os modelos que tratam da compreensão em dois 
paradigmas, quais sejam: o da decodificação e o da inferenciação. No primeiro 
paradigma, conforme o referido linguista, está a ideia de língua como sistema de códigos 
a serem decifrados; no segundo, por sua vez, visualiza-se a língua como “um sistema 
simbólico ligado a práticas sócio-históricas e não funcionam no vácuo” (MARCUSCHI, 
2008, p.229). Dessa forma, buscaremos explicitar a relevância do segundo paradigma. 
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A BAIANIDADE COMO FÓRMULA DISCURSIVA 
 

Palmira Virgínia Bahia Heine (UEFS) 
pheine@ig.com.br 

 
O trabalho ora apresentado é fruto de algumas reflexões preliminares oriundas do 
projeto de pesquisa intitulado Ecos da baianidade: processos de representação discursiva 
dos baianos em gêneros publicitários, desenvolvido na Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS) e também debatido no Núcleo de Pesquisa do Discurso da Universidade 
Federal da Bahia. O trabalho em voga, no entanto, não analisará gêneros publicitários, 
mas gêneros jornalísticos nos quais a expressão baianidade aparece com sentidos 
diversos, incitando a polêmica. Desse modo, pautado nos estudos da Análise de Discurso 
de linha francesa (ADLF), este trabalho visa observar como se dá o modo de construção 
discursiva da baianidade, a partir da hipótese de que esta última se constitui como uma 
fórmula discursiva. Sabe-se que noção de fórmula na Análise de Discurso foi 
sistematizada por Krieg-Planque (2010), a fim de fazer referência a uma palavra, a um 
enunciado ou ainda a uma sequência verbal que possui caráter cristalizado, funcionando 
também como um referente social cujas significações são moldadas sócio-
ideologicamente, ou seja, são formulações socialmente marcadas e que, por isso, incitam 
polêmica.Pode-se afirmar, portanto, que o caráter formulaico permite que uma simples 
palavra do léxico possa, em determinado momento, incitar polêmica e se constituir 
como um referente social que requer posicionamentos ideológicos diferentes de sujeitos 
diversos. Uma fórmula se cristaliza a partir de seu uso e de sua ocorrência nos mais 
diversos gêneros discursivos, tendo seus sentidos ligados ao modo de circulação 
discursiva da mesma. Considera-se, neste trabalho, a expressão baianidade como fórmula 
discursiva por preencher as características formulaicas apontadas por Planque (2010) e 
também por incitar polêmica nas diversas posições sujeito, sendo a noção de baianidade 
usada discursivamente, de modo a fazer referência ora à preguiça natural do povo baiano, 
ora ao seu espírito artístico e festivo, mas silenciando outras características que não são 
legitimamente imputadas ao povo baiano. 
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GRUPO 4 

LIMIAR – GRUPO DE PESQUISA EM ESTUDOS DE 
LINGUAGEM E MÍDIA 
 

Deyvisson Pereira da Costa (UFMT) 
deyvissoncosta@yahoo.com.br  

O grupo de pesquisa em Estudos de Linguagem e Mídia – Grupo Limiar - do Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 
Universitário do Araguaia, reúne professores desta e de outras instituições 
(UFGD/UFMS) e alunos de graduação vinculados aos programas de iniciação científica. 
Constituído em 2010, este coletivo busca estudar a produção de discursos tendo em vista 
perspectivas interdisciplinares, uma vez que seus membros provem de diversos campos 
de conhecimento: Linguística, Comunicação e Psicologia. Inicialmente, o grupo buscou 
compreender os pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso de linha 
francesa, tendo em vista as contribuições de Michel Foucault para esta linha de 
pensamento. De uma maneira geral, buscamos empreender via análises 
arqueogenealógicas os enunciados em redes. Desse modo, os projetos e linhas de pesquisa 
deste grupo centram suas análises em textos de três principais domínios: midiáticos, 
pedagógicos e jurídicos. Até o presente momento, quatro linhas de pesquisa estão 
constituídas: a) Construção de subjetividades no discurso escolar; b) Corpo, Mídia e 
Discursos: corporeidades em tempos de biopoder; c) Narrativas: produção de sentido e 
construção de realidade e d) Relatos, memórias e histórias de vida: modos de subjetivação 
de indivíduos que vivem à margem da sociedade produtiva. Estas linhas de pesquisa têm 
com comum a tentativa de compreensão dos processos e modos de subjetivação propostos 
pelos discursos analisados tendo em vista a emergência de determinados enunciados e não 
outros em seu lugar (FOUCAULT, Arqueologia do Saber). Os trabalhos do grupo têm 
repercutido não somente no interior do campo da Linguística, no qual eles se inseriram 
primeiramente, mas especialmente no campo dos estudos da Comunicação, uma vez que 
os objetos midiáticos se apresentaram como os discursos mais produtores de identidades 
no mundo contemporâneo e permitem compreender os processos e modos de 
subjetivação atuais. 
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AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS JURÍDICAS: UMA QUESTÃO POLÊMICA 
 

Sílvia Mara de Melo  (UFGD) 
smara_melo@hotmail.com 

 
Este trabalho tem como propósito apresentar uma análise das formações discursivas de 
sujeitos que enunciam na mídia a respeito do emprego de expressões rebuscadas em 
textos jurídicos (petições, sentenças etc). Foram considerados tanto os enunciados de 
juristas, tais como advogado, juiz, oficial de justiça, como a opinião de um leigo. Esse 
critério foi adotado porque entendemos que levar em conta apenas a opinião dos 
especialistas da área pudesse não nos mostrar o real sentimento que a sociedade apresenta 
em relação ao excesso de preciosismo na área jurídica. Temos como propósito dialogar 
com a teoria discursiva, tomando como referencial teórico os dizeres de Foucault, 
Pêcheux e Gregolin, principalmente o que eles abordam sobre o sujeito. O interesse 
pelos autores citados se dá porque apresentam definições de sujeito que contribuem com 
o gesto de leitura e interpretação que propomos realizar nesse trabalho. O corpus da 
pesquisa (os enunciados opinativos) foi extraído de sites da área jurídica denominado 
boletim jurídico. Este trabalho está organizado em duas partes. Na primeira parte 
denominada “subjetividade: noções de Sujeito em Foucault e Pêcheux” apresentamos o 
que os autores entendem por sujeito, pois compreender o que eles entendem por Sujeito 
na perspectiva discursiva é fundamental para se examinar o posicionamento dos juristas 
em relação ao rebuscamento inerente à área jurídica. Em seguida, na segunda parte, que 
denominamos “a polêmica em torno da língua jurídica”, demonstramos como os 
enunciados advindos de diferentes sujeitos podem ser examinados à luz da teoria 
discursiva, neste momento propomos o resgate da teoria de “bom sujeito” e “mal 
sujeito”, terminologias empregadas por Pêcheux para definir o sujeito. Pensando em 
compreender melhor a questão da subjetividade (interpelação) proposta por Pêcheux, 
avançamos um pouco mais em suas reflexões. Para ele, a interpelação supõe um 
desdobramento em locutor (aquele que se habituou chamar sujeito da enunciação, é o 
sujeito que toma posição, a quem é atribuído o encargo pelos conteúdos colocados) e em 
sujeito universal (é o sujeito da ciência). Esse desdobramento em “sujeito da enunciação” 
e “sujeito universal” assume duas diferentes modalidades. A primeira modalidade, 
segundo Pêcheux (1997), consiste em uma superposição (um recobrimento) entre o 
sujeito da enunciação e o sujeito universal. É o que denomina ‘bom-sujeito’, o 
interdiscurso determina a formação discursiva com a qual o sujeito, em seu discurso, 
identifica-se. A segunda modalidade diz respeito ao ‘mau-sujeito’ e ocorre quando o 
‘sujeito da enunciação’ não se identifica com o ‘sujeito universal’, ele se põe contra o 
sujeito universal por meio de uma revolta, de uma dúvida, de um questionamento. 

 
 
 
 
 
  

mailto:smara_melo@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

48 

 

GRUPO 5 
GPPL - GRUPO DE PESQUISA EM PSICOLINGUÍSTICA 

 
Lélia Erbolato Melo (USP)  

leliaerbolato@hotmail.com  

O tema em questão, além de ser fascinante para ser explorado, suscita questões de 
reflexão na área da Psicolinguística, da Psicologia e da Fonoaudiologia, com 
desdobramentos em outras direções de estudo, em torno, por exemplo, do papel que a 
metacognição pode ter na aquisição de algumas habilidades cognitivas e linguísticas. A 
razão deste interesse se justifica porque, ao longo do tempo, temos observado que 
estudos sobre o desenvolvimento cognitivo apresentam hipóteses, em duas operações 
interligadas, ou seja, sobre o papel da linguagem no conhecimento humano e/ou da 
cognição na aquisição da linguagem. Com base nestes pressupostos, o foco de nossa 
atenção está voltado para as relações intersubjetivas e os contextos situacionais, com o 
propósito de evidenciar diferentes formas de pensar o tema proposto, tanto do ponto de 
vista teórico, como prático, em pesquisas realizadas, no âmbito do Grupo de Pesquisa em 
Psicolinguística/GPPL/USP, sob minha coordenação, desde junho de 2003, e 
credenciado junto ao Diretório de Pesquisa do CNPq. Particularizando um pouco estas 
considerações, Tomasello (2003: 298) lembra que o “domínio por parte das crianças da 
linguagem opera efeitos transformadores sobre sua cognição”. Para o autor, a linguagem 
não cria novos processos cognitivos do nada. Assim, “quando as crianças interagem com 
outras pessoas intersubjetivamente, e adotam suas convenções comunicativas, este 
processo social cria uma nova forma de representação cognitiva”. Dentro deste contexto, 
a fim de delimitar a abordagem, nas diferentes vertentes anunciadas acima, são 
apresentados os fios condutores de abordagem, conforme a sequência temática da 
exposição. Num primeiro momento, retomamos brevemente, no tempo, o surgimento e 
as características gerais do objeto de estudo do grupo de pesquisa, e, num segundo 
momento, a intenção é resgatar o arcabouço teórico de sustentação. Fica o desafio de 
ousar um pouco mais em nossas reflexões, propondo, inclusive, a reinterpretação da 
proposta de Piaget, considerando as relações dialógicas mediadas pela linguagem. 
Finalmente, a expectativa é que a relação entre teoria e prática, no conjunto dos trabalhos 
apresentados, forneça subsídios para a realização de outras pesquisas, com o olhar voltado 
para a sala de aula. 
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RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO PRAGMÁTICA DA LINGUAGEM E A 
COMPETÊNCIA EM LEITURA, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 
Clara Regina Brandão de Ávila (UNIFESP)  

clara@clarabrandaodeavila.fnd.br 
 
A autora relata os resultados obtidos em duas pesquisas sobre as correlações entre a 
função pragmática da linguagem, a compreensão leitora e a produção escrita de textos 
narrativos em escolares entre 8 e 12 anos de idade. A avaliação individual compreendeu, 
além do reconto oral e das respostas a questões de múltipla escolha, atividades 
programadas de natureza linguística e pragmática. Neste estudo, são apresentados os 
resultados obtidos na análise da correlação entre o desempenho de escolares do quarto ao 
sétimo ano em tarefas que avaliaram a compreensão de texto e a função pragmática da 
linguagem. A avaliação inicial de decodificação de leitura permitiu a exclusão de 
escolares que apresentassem valores de velocidade e acurácia menores do que o 
esperado, bem como o estudo do desempenho dos escolares em tarefas de compreensão 
de texto. Os resultados obtidos na análise da correlação entre o desempenho de escolares 
do quanto ao sétimo ano em tarefas foram que avaliaram a produção textual e a função 
pragmática da linguagem. Não serão considerados neste relato os erros ortográficos 
apresentados pelos escolares em suas produções. O desempenho da produção escrita foi 
analisado a partir da elaboração de um texto de narrativa autônoma, eliciado a partir da 
apresentação de uma sequência de cinco figuras que compõem a história infantil “A pedra 
no caminho” (Furnari, 1988), informatizadas e adaptadas (Veneziano e Hudelot, 2004). 
Estes estudos mostraram a presença de correlações entre a função pragmática e as 
competências de leitura e escrita em escolares considerados de bom desempenho 
acadêmico, das redes pública e particular de ensino. Além disso, elas puderam selecionar 
crianças que passaram em triagem de linguagem oral e escrita e cofirmaram o bom 
desempenho escolar. A maioria das correlações encontradas mostrou-se fraca, apesar de 
ser estatisticamente significante, o que nos permite afirmar que a correlação de fato 
existe e nesta amostra pode ser observada. A literatura encontra diferentes valores de 
correlação, quando estuda indivíduos com patologias de linguagem, o que mostra a 
necessidade de se entender melhor o papel desempenhado pelos diferentes elementos e 
subcomponentes da linguagem, da cognição, e da pragmática na elaboração do ato 
comunicativo eficiente. 
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METACOGNIÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIA EM LEITURA E 
ESCRITA 

 
Cristina de Andrade Varanda (UNIP/Santos) 

crisvaranda@usp.br 
 
A autora revisa a literatura no que concerne ao construto psicológico da metacognição, 
enquanto conhecimento que os indivíduos têm acerca dos processos cognitivos. Entende 
que as habilidades metafonológicas e metassintáticas desempenham um papel importante 
na aquisição de leitura e escrita, este interesse se torna ainda mais significativo, uma vez 
que tal competência é condição indispensável ao sucesso em todas as outras áreas 
acadêmicas e instrumento que colabora com a inserção dos alunos na sociedade como 
sujeitos críticos e participantes ativos nos processos de desenvolvimento econômico e 
social. Para o desenvolvimento da competência de aprender a aprender, ou 
aprendizagem vitalícia (‘lifelonglearning’), é preciso que desenvolvamos estratégias que 
nos possibilitem regular, monitorar e modificar nossas ações para resolução de 
problemas e tarefas cognitivas. As pesquisas têm indicado que orientações explícitas 
sobre estratégias de monitoramento e autorregulação em tarefas cognitivas podem 
determinar um melhor desempenho dos escolares nessas mesmas tarefas. Da mesma 
forma, pesquisas que se ocuparam de investigar o papel da metalinguagem na aquisição 
da competência em leitura e escrita têm revelado que o desenvolvimento de habilidades 
metalinguísticas (metafonológicas e metassintáticas) está intimamente relacionado ao 
bom desempenho dos escolares em tarefas de leitura e escrita. Ao mesmo tempo, a 
capacidade de ler eficientemente requer o conhecimento metacognitivo sobre a seleção, 
uso e regulação de estratégias adequadas para a realização da tarefa. Isto significa ter 
conhecimento declarativo, isto é, saber quais são os fatores que têm influência na 
atividade de leitura, onde e por que usar determinadas estratégias, e, assim por diante 
(Wright e Jacobs, 2003). Concluindo: os resultados de pesquisa experimental, que 
apontam para caminhos mais promissores na aquisição bem-sucedida de competência em 
leitura e escrita, devem ser amplamente difundidos. As intervenções para o 
desenvolvimento de habilidades metacognitivas, em especial, as habilidades 
metalinguísticas, apresentam-se como uma alternativa segura para a melhora no 
desempenho em leitura e escrita das crianças brasileiras. 
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DESVENDANDO A NARRATIVA DO SONHO NA CRIANÇA 
 

Daniela Pannuti (USP)  
dpannuti@bol.com.br 

 
A autora, inicialmente, faz uma incursão na literatura para abordar as características, a 
função e o simbolismo dos sonhos, e seus principais mecanismos de elaboração, como 
condensação, deslocamento e figuração. A seguir, com este propósito, são examinados 
os organizadores da construção de narrativas orais por crianças entre 6 e 7 anos de idade, 
em que se destaca a importância da escuta pelo adulto do relato de um sonho pela 
criança, observando também o percurso permeado pelo inconsciente no universo da 
linguagem infantil. Conforme a autora, a narrativa do sonho pede uma moldura 
específica que a enquadre dentro de seu contexto, inspirada, talvez, nos mitos, ou nos 
contos fantásticos. Mesmo afastando-se da vida ‘real’, a experiência onírica permite a 
ilusão de uma representação acurada do vivido através do sonho. Aqui, fantasia e 
realidade se misturam. Para François (2004: 101), inspirando-se em Ricoeur, “a 
narrativa do sonho é o lugar por excelência do conflito das interpretações”. As produções 
das crianças são consideradas sob os aspectos descritivos e interpretativos, com o 
objetivo de identificar as principais características do sonho. O espaço mental, típico da 
narrativa do sonho, permite que a criança use a linguagem de forma livre e significativa, 
com as palavras ‘inventadas’, ou construções, que retomam situações de contos de fadas 
já conhecidas das crianças. Com base em narrativas analisadas, a identificação de alguns 
elementos permitiu que fosse esboçada uma tipologia dos sonhos: um primeiro tipo se 
caracteriza pela oscilação entre sonho e realidade, atributo muito frequente nos sonhos 
de angústia ou pesadelos. Os pesadelos trazem ainda a expressão da passividade e 
homogeneidade de atmosfera como principais características. Outro tema bastante 
presente nestas narrativas são as relações familiares: pais, irmãos, parentes aparecem com 
frequência nos relatos, e quase sempre desempenham o papel de quem apoia a criança, 
ajudando-a a sair de uma situação de apuro vivenciada no enredo do sonho. Um último 
tipo se aproximaria da narrativa de fantasias, na medida em que faz referência a 
diferentes elementos, que convocam a partilha de saberes, por ocasião da interação da 
criança com a pesquisadora. Enfim, os achados, nesta pesquisa, reforçam a importância 
de uma ampliação do olhar sobre a criança e sua linguagem, uma ampliação que encaixe 
o inconsciente, em sua vivência, e em suas experiências pessoais, tendo ‘o eu e o outro’ 
como integrantes do processo. 
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EFEITOS DA MEDIAÇÃO DO ADULTO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 
LINGUAGEM EM CRIANÇAS AUTISTAS 

 
Jacy Perissinoto (UNIFESP) 

jacyperi@terra.com.br 
 
A autora examina as competências pragmáticas e linguísticas em crianças entre 5 e 10 
anos de idade com diagnóstico multidisciplinar de Transtorno autista, a fim de observar e 
comparar o efeito da tutela do adulto na identificação dos eventos de uma história. 
Foram propostas inicialmente duas situações subsequentes de narrativa autônoma, a 
partir da visualização de cinco imagens na tela do computador. Em seguida, a pedido do 
interlocutor adulto, cada criança deveria construir uma nova narrativa sobre o mesmo 
tema, sem a visualização das imagens. O objetivo geral foi estudar as condutas de 
explicação/justificação de crianças com diagnóstico no espectro autista, em uma 
atividade de interação adulto-criança, na situação de produção oral de história a partir de 
sequência de imagens. A pesquisa ocorreu em contexto físico familiar à criança a ser 
observada, a fim de evitar eventual estranhamento. Cada sujeito, com diagnóstico 
preliminar do espectro autista, foi observado em sala de atendimento fonoaudiológico no 
local em que estava sob os cuidados profissionais. O comportamento das crianças 
examinadas sugere que o autista pode perceber o outro como agente causal de uma ação 
ou “agente de ação” e como alguém que possui interesses ou intenções. Os exemplos 
apontam para o uso de descrições ou generalizações de situações vivenciadas, em 
explicação clara e espontânea. Desse ponto de vista teórico, estas crianças teorizam sobre 
estados internos e valores sociais em seu poder explicativo. De outro ponto de vista, 
Thommen, Rimbert (2005) afirmam que descrever um fenômeno é, em si, uma 
atividade que depende da disposição do sujeito e deve ser distinguida da simples 
generalização. Como síntese da pesquisa, as observações sobre a conduta 
explicativa/justificativa de crianças com diagnóstico de autismo nos permite retornar às 
hipóteses deste estudo, e considerar a dinâmica da conduta explicativa/ justificativa, em 
relação ao enunciado, contexto e interlocutor, bem como que a criança do espectro 
autístico apresenta tal conduta, em situação de tutela, e no diálogo com o adulto. O 
momento da intervenção, por sua vez, está relacionado às condutas adotadas, pois, 
dependendo da fala da criança, a pesquisadora, ao fazer sua intervenção, provoca uma 
resposta na criança, mostrando à pesquisadora qual conduta ela deverá tomar para 
auxiliá-la na construção linguageira (Hudelot, 1994; Perissinoto, 2005). 
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HABILIDADES COGNITIVAS E ADAPTATIVAS EM CRIANÇAS AUTISTAS 
 

Marcia Regina Frumagalli Marteleto (UNINOVE) 
marcia.mateleto@terra.com.br 

 
A autora discute as correlações entre habilidades cognitivas e habilidades adaptativas com 
diagnóstico multidisciplinar de Transtorno autista, entre 3 e 12 anos de idade, de ambos 
os sexos. O interesse principal da pesquisa converge para as habilidades cognitivas que 
influenciam a competência social em crianças com esta patologia. As habilidades 
cognitivas são estruturas ou funções que compõem a inteligência (Silva, 2007). Referem-
se às variações individuais envolvidas na realização de uma tarefa definida e pressupõe a 
ideia de realização; uma relativa facilidade em lidar com informações e com problemas 
de uma determinada classe ou conteúdo (Silva, 2003). As habilidades cognitivas 
envolvem a apresentação de respostas para problemas (Andriola, 1997; Pimi, 2003; 
Silva, 2007). Estas respostas se expressam concretamente na realização de atividades 
diárias e influenciam o desempenho de habilidades adaptativas necessárias, para que a 
criança seja inserida socialmente e tenha autonomia pessoal (Bee, 2003; Feldeman, 
2007). A adaptação social é conceituada como o conjunto de habilidades sociais e práticas 
adquiridas pela pessoa e que possibilitam um melhor funcionamento em sua vida diária. É 
um processo autorregulatório de equilíbrio e transações efetivas com o meio ambiente, 
fundamental para compreensão e desenvolvimento humano. Partindo desta hipótese, a 
pesquisa apresentada teve como objetivo buscar correlações específicas entre habilidades 
cognitivas e as adaptativas em crianças com diagnóstico multidisciplinar de Transtorno 
Autísta. Participaram desta pesquisa vinte e seis (26) crianças de 3 a 12 anos, de ambos 
os sexos. Todas as crianças tinham o diagnóstico de Autismo Infantil e Síndrome de 
Asperger previamente estabelecido por equipe multiprofissional especializada em 
entrevista com pais, avaliação clínica e diagnóstica, e estavam inseridas em contexto 
educacional e/ou sendo atendidas em instituição especializada em Autismo. Os 
resultados mostram alta correlação entre as habilidades cognitivas e adaptativas, e 
apontam também associações entre as habilidades para expressar ideias, entender o 
significado das palavras no contexto e na aprendizagem do código linguístico, a partir da 
interação comunicativa destas crianças com outras pessoas. 
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O FAZ DE CONTA COMO UMA ESTRATÉGIA DISCURSIVA EM SALA DE 
AULA 

 
Terezinha de Jesus Costa (Universidade Sant'Anna) 

terezacosta@hotmail.com 
 

A autora trata da relação entre o faz de conta e a teoria da mente. Examina, dentro de 
uma abordagem funcional e interacional, as condutas discursivas de crianças entre 4 e 5 
anos de idade, em ambiente escolar, durante o jogo com fantoches. Enfatiza que as trocas 
discursivas têm um papel importante na construção e partilha de conhecimentos. A 
criança evoca a imaginação e o pensamento criativo no faz de conta: cria metáforas, 
argumentos, justificações, ironias, paradoxos verbais, personagens, dramatiza situações 
do cotidiano, transforma mentalmente objetos, cria cenários, explorando assim a 
linguagem. Os resultados obtidos que: a) os processos de imaginar, criar uma 
dramatização, em que os personagens animais se tornam protagonistas de uma história 
livre, em que a criança é convidada a colocar-se diante de outras crianças e a usar os 
fantoches, exigem muito delas, na medida em que precisam ter certo controle sobre a 
encenação narrativa, para que possa ocorrer efetivamente o jogo teatral. Ela está diante 
de uma plateia, buscando a convivência com seu parceiro de atuação ou com seu público; 
b) o uso de personagens “fantoches” possibilita o exercício de fantasias e favorece a 
prática de liberdades, uma vez que elementos da trama são extraídos da história pessoal 
da criança e são vividos no plano imaginário; c) paralelamente, constatamos também que 
a criança através do imaginário, além de ampliar suas possibilidades de interação e de 
partilhar significações com o outro, acaba criando vínculos entre o mundo e ela. Assim, 
na sequência, são vislumbrados alguns apontamentos pertinentes: (a) os encadeamentos 
discursivos fornecem pistas valiosas para compreendermos a mente da criança; (b) no 
jogo de faz de conta, a criança é encorajada a exprimir suas intenções, crenças e seus 
desejos. Finalmente, constatamos que a situação de interação no jogo favorece o 
desenvolvimento e/ou a produção discursiva infantil, na medida em que se instaura uma 
interação entre sujeito/discurso. Portanto, a atividade lúdica praticada pela criança reúne 
forças inesgotáveis nos diferentes domínios. Como sugere Flavell (1999:71), “o faz de 
conta pode auxiliar no desenvolvimento social e sociocognitivo, bem como no 
crescimento no sentido amplo. (...) pode ser um precursor para o entendimento da 
mente (...)”. 
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GRUPO 6 

GrAD – GRUPO DE ESTUDO EM ANÁLISE DO 
DISCURSO 

 
Maria Virgínia Borges Amaral (UFAL) 

 mvirginia39@gmail.com 

Os estudos realizados neste grupo são conduzidos pela assertiva de que o processo da 
análise de discurso é orientado por princípios relacionais entre a subjetividade e a 
objetividade no funcionamento do discurso. É, pois, numa perspectiva de historicidade 
que enfocamos a Análise do Discurso, propondo uma abordagem teórica e metodológica 
questionadora dos paradigmas que sustentam o objeto como determinante da significação 
e dos que afirmam ser o sujeito o senhor absoluto do seu dizer. Nesta perspectiva de 
historicidade, a Análise do Discurso resgata o estatuto do materialismo histórico; aponta 
para uma leitura das formas de significação da existência dos homens em sociedade. As 
pesquisas do GrAD - Grupo de Estudo em Análise do Discurso - são encaminhadas na 
direção metodológica introduzida por Michel Pêcheux e os propulsores de uma proposta 
em que os procedimentos de análise são definidos à luz do referencial da teoria social 
marxista. Assim como toda a história do conhecimento da realidade é produzida no 
confronto das diferenças, a AD também não é um campo de análise fechado; os analistas 
do discurso estabelecem uma relação crítica com o conjunto dos saberes discursivos de 
outras áreas do conhecimento. Esse campo específico de conhecimento do discurso, 
desde a sua fundação, tem sido marcado por um processo de interlocução de diversas 
áreas das Ciências Humanas e Sociais, interagindo com uma teoria crítica que procura 
problematizar e compreender as realizações da linguagem. Na perspectiva do 
materialismo-histórico a AD toma o discurso como um processo no qual se define a 
articulação da língua com a história e a com a ideologia. Nossa interlocução com a 
filosofia, que não poderá ser desvinculada da produção do conhecimento, nem do 
processo de compreensão das formas de organização e manifestação do ser social, 
permite-nos uma aproximação da teoria social de Marx, especificamente do método que 
o permitiu compreender o movimento da sociedade burguesa . Apresentam-se neste III 
Colóquio Internacional de Análise do Discurso os trabalhos de pesquisa realizado por 
componentes do GrAD, coordenado pela Profa. Dra. Maria Virgínia Borges Amaral. São 
estes os pesquisadores com seus respectivos trabalhos: ON A GAGNÉ - ON VA 
GAGNER: REFLEXOS NOS ESTILHAÇOS DOS ESPELHOS de Maria Stela Torres 
Barros Lameiras; ‘AGRICULTOR FAMILIAR’ – NOTAS SOBRE A NOÇÃO DE 
SUJEITO NO DISCURSO DO GOVERNO BRASILEIRO, de Sóstenes Ericson Vicente 
da Silva; ANÁLISE DO DISCURSO E HISTÓRIA: A HISTORICIDADE 
CONSTITUTIVA DO DISCURSO EM FOUCAULT E PÊCHEUX de Kátia Maria Silva 
de Melo; AS NOÇÕES DE FORMAÇÃO DISCURSIVA NOS DISCURSOS DE 
“SUJEITOS DE SUCESSO”, de Lídia Maria M. da P. Ramires e, finalizando, o trabalho 
desta coordenadora, PRÁTICAS DISCURSIVAS, IDEOLOGIA E CULTURA: 
DISPOSITIVOS REGULADORES DOS SUJEITOS NA SOCIEDADE DO CAPITAL.  
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ANÁLISE DO DISCURSO E HISTÓRIA: A HISTORICIDADE CONSTITUTIVA 
DO DISCURSO EM FOUCAULT E PÊCHEUX 

 
Kátia Maria Silva de Melo (UFAL) 

katia-melo@uol.com.br 
 
O presente trabalho insere-se em nosso Projeto de Pesquisa, financiado pelo CNPq, que 
tematiza o discurso sobre a mulher e a docência nos relatórios do Poder Executivo de 
Alagoas. Nele, estabelecemos um diálogo entre as contribuições da Análise do Discurso 
(AD) e da História da Educação, visando discutir a profissão docente em Alagoas. Para 
tanto, partimos da análise do discurso dos presidentes de província e dos diretores da 
instrução pública. Ao definir a AD como referencial teórico-metodológico, 
consideramos a pertinência da Teoria do Discurso, que postula a determinação histórica 
dos processos semânticos, para a interpretação do discurso materializado nos 
documentos selecionados. Nesses documentos, recortamos sequências discursivas que 
constituem uma rede de formulações sobre a mulher e a docência, e que nos permitirão 
analisar as condições de produção do discurso que articula a singularidade dos 
enunciados, produzidos num determinado momento histórico, aos diversos enunciados 
que se entrecruzam numa relação parafrástica e polissêmica. Neste estudo, discutiremos 
as relações entre Análise do Discurso e História, retomando o conceito de a priori 
histórico formulado por Foucault em “A Arqueologia do Saber”, abordando, ainda, 
algumas das relações desse conceito com a Teoria do Discurso formulada por Pêcheux. 
Para tanto, partiremos das seguintes questões: qual a relação entre Análise do Discurso e 
História? Existem aproximações entre o conceito de a priori histórico e os postulados da 
AD pecheuxtiana? Consideramos que o conceito de a priori histórico nos fornece 
elementos para (re)pensar a historicidade do discurso e retomar alguns elementos do 
percurso epistemológico de constituição da AD. Sendo assim, esperamos por meio desta 
discussão demarcar nossa posição no campo dos estudos discursivos, afirmando que o 
projeto de uma análise dos discursos que restitui à discursividade sua espessura histórica 
não está ultrapassado (COURTINE, 2006). Esperamos, também, avançar no processo de 
aprofundamento do estudo do referencial teórico-metodológico que norteia a análise do 
discurso sobre a mulher e a docência, objeto de nossa investigação. 
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AS NOÇÕES DE FORMAÇÃO DISCURSIVA NOS DISCURSOS DE “SUJEITOS 
DE SUCESSO” 

 
Lídia Maria M. da P. Ramires (UFAL) 

lidiaramires@uol.com.br 
 
O trabalho proposto busca discutir as noções de formação discursiva, em Foucault e 
Pêcheux, pensando em aproximações e distanciamentos teóricos, entre os conceitos. 
Para tanto, serão analisadas sequências discursivas, extraídas de edições do programa 
Globo Repórter, selecionado como veículo-alvo de estudo por se propor a aprofundar 
assuntos “polêmicos” ou de “interesse geral”. O programa apresenta periodicamente a 
temática, destacando exemplos de “sujeitos de sucesso” que, ao serem entrevistados, 
produzem discursos que se aproximam e se distanciam do discurso produzido por esse 
programa. Na apresentação desses relatos, os sentidos convocados para o sucesso são 
sustentados por outros discursos que circulam na sociedade, como o de superação, 
prosperidade, empreendedorismo, persistência e criatividade. São relatos de histórias de 
pessoas que alcançam posições de “destaque” na sociedade e são apontadas como 
exemplos para os telespectadores, algo comum na prática telejornalística. A ideia de ser 
um indivíduo bem sucedido, nos dias atuais, pode ser observada em discursos dos mais 
aos menos previsíveis como o do mercado de trabalho, o da educação e da religião. São 
exemplos em que a sociedade enaltece o individualismo e transfere a responsabilidade do 
Estado para o indivíduo. As relações de trabalho são fortalecidas, na medida em que o 
caminho apontado é gerar para o sujeito a ilusão de que ele é o “seu próprio patrão”, 
corroborando com a “relação entre patrões”. Disso decorre o enfraquecimento do 
sentido de classe, visto que o trabalhador já não se reconhece mais como tal. O discurso 
do mercado de trabalho é o de busca por ideais do modo de vida capitalista, como o 
estímulo ao consumismo e o incentivo a competitividade entre empresas e pessoas, ao 
ditar modelos de comportamento voltados aos interesses do mercado. Analisaremos as 
distintas noções de formação discursiva, desde a que trabalha a noção em termos de 
saberes e poderes (Foucault) até a que apresenta a formação discursiva na articulação 
entre discurso, história e ideologia (Pêcheux). 
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ON A GAGNÉ - ON VA GAGNER : REFLEXOS NOS ESTILHAÇOS DOS 
ESPELHOS ... 

 
Maria Stela Torres Barros Lameiras (UFAL)  

stelameiras@gmail.com 
 
Quando Pêcheux situou a análise do discurso (AD) entre o real da língua e o real da 
história, quando lhe parecia estranho que analistas do discurso pudessem ser os últimos a 
se darem conta dessa relação, muito vinha sendo posto em discussão sobre o 
contraditório trânsito entre língua, história, sujeito e ideologia, em torno de questões 
relacionadas ao discurso. É nesse espaço “retalhado” de reflexões, no qual Pêcheux 
deixou a provocação de que já era hora de começar a quebrar os espelhos, que partimos 
em busca da descoberta de reflexos nesses espelhos – ou em seus estilhaços, também na 
tentativa de perceber como esses pedaços são reorganizados em um carrefour de 
perspectivas epistemológicas. Ao se tentar atribuir o primado de conceitos da AD, 
notadamente o de Formação Discursiva (FD), há uma espécie de cordão sendo puxado 
de um lado para outro... Mas é incontestável afirmar que Foucault imprimiu uma 
abordagem diferenciada em torno do discurso. Foram suas reflexões que trouxeram ao 
mundo acadêmico os fundamentos epistemológicos e um olhar mais atento para as 
práticas discursivas, ainda que esse olhar partisse do viés de uma análise filosófica, bem 
mais do que propriamente linguística. Foi, sem dúvida, esse espaço que Pêcheux soube 
ocupar, enquanto filósofo que se tornou linguista sem deixar de ser filósofo, retomando 
o conceito de FD de forma distinta, ancorado nas relações entre a língua, a história e a 
ideologia. Neste estudo, ao fazermos a travessia no tempo e nas condições de produção 
das formulações dos enunciados ON A GAGNÉ (dito em relação à vitória de François 
Mitterrand, em Maio de 1981) e ON VA GAGNER, M. Obama, vouset moi, ensemble 
(dito em uma videoconferência entre Sarkozy e Obama, em 12 de Maio de 2012, no 
Palácio do Eliseu). Dessa forma, evocamos diferentes olhares para as FDs, atravessadas 
por conjunturas ideológicas distintas, e que trazem, nos estilhaços dos espelhos de 
eventos sociais e políticos, os reflexos de possíveis relações de identificação, de 
contradição, no continuum dos acontecimentos e de sua relação com a estrutura que, 
por sua vez, dá origem a outros acontecimentos. Em nossas análises, tentamos uma 
conjunção de diferentes perspectivas teóricas, oriundas de Foucault e Pêcheux; e ainda 
que essas perspectivas não estejam sobre a mesma via, ambas se apresentam como 
caminhos teóricos que permitiram e permitem pensar as práticas discursivas no espaço 
fecundo do acontecimento e de suas mutações. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS, IDEOLOGIA E CULTURA: DISPOSITIVOS 
REGULADORES DOS SUJEITOS NA SOCIEDADE DO CAPITAL 

 
Maria Virgínia Borges Amaral (UFAL) 

mvirginia39@gmail.com 
 
Pretende-se demonstrar neste estudo que as práticas discursivas, assim como a ideologia 
e a cultura, associam-se às formações discursivas como operadoras de um sistema de 
dispersão capaz de orientar os sujeitos em suas ações sócio-enunciativas. Para 
desenvolvermos o estudo aqui proposto tomamos como ponto de partida a discussão 
sobre a noção de condição de (o) trabalho, verificando a sua aproximação da noção de 
trabalho decente. O discurso das condições de trabalho aciona também dispositivo da 
cultura na sua rede de formulações. Da mesma forma que a ideologia e as práticas 
discursivas, a cultura exerce a função social de definir objetivos, valores morais, 
intelectuais e estéticos necessários à organização, à divisão e à direção do trabalho na 
sociedade do capital. A cultura encerra no âmbito conceitual uma diversidade de 
sentidos, mas sua essencialidade, na ótica deste estudo, compreende a sua função social: 
um campo regulador de atitudes individuais e coletivas necessário à produção e 
reprodução das formas de ser das sociedades. Os discursos sobre condições de trabalho e 
trabalho decente acionam a memória discursiva de cultura em que são explicados os 
sentidos de trabalho decente X trabalho digno para se contrapor ao trabalho precário e ao 
trabalho escravo ou trabalho desumano. Assim, o discurso das condições de trabalho 
produz efeitos de sentido fortalecidos pela formação ideológica que reúne capital e 
trabalho em uma mesma prática discursiva onde operam a ordem e os códigos 
fundamentais de uma cultura capitalista, por vezes silenciando as devidas distinções 
advindas das condições sócio históricas que deram origem a tais discursos. As relações de 
classe, constitutivas de uma sociedade capitalista, caracterizadas pelo afrontamento de 
posições ideológicas e culturais que não dizem respeito à maneira de ser dos indivíduos, 
organizam-se em formações que mantêm entre si relações de antagonismos, de aliança ou 
de dominação (PÊCHEUX, 1993). Essas relações são conflituosas e estão sempre à 
mercê da ideologia dominante, simulando evidências de coerência de objetivos entre os 
sujeitos dessas classes. A ideologia atua nessa contradição, ao mesmo tempo em que 
simula unicidade produz mecanismos para a conservação das diferenças entre trabalhador 
e capitalista. Pode-se mesmo dizer que a ideologia (para Pêcheux), assim como as 
práticas discursivas (para Foucault) e a cultura (como poder em Foucault) têm a função 
de adestrar e “mostrar” aos sujeitos seu lugar no interior desta sociedade. A nossa análise 
explicita que as funções sociais das noções de ideologia, prática discursiva e cultura, 
resguardadas as suas diferenças, cumprem o papel de apontar ao sujeito o lugar 
discursivo (para Pêcheux), o lugar institucional e o poder (para Foucault) que ocupa ou 
pode ocupar na sociedade em que está inserido. Esses dispositivos acionados pelo 
discurso do trabalho mostram as possibilidades e os limites dos sujeitos na sociedade do 
capital, a partir de pontos diferentes: o poder da subjetividade (do individualismo), o 
poder da ordem (e do código) e o poder da história (da contradição das classes). 
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‘AGRICULTOR FAMILIAR’ – NOTAS SOBRE A NOÇÃO DE SUJEITO NO 
DISCURSO DO GOVERNO BRASILEIRO 

 
Sóstenes Ericson Vicente da Silva (PPGLL/UFAL) 

sericson1@hotmail.com 
 
Este trabalho trata sobre a noção de sujeito no discurso do governo brasileiro, tomando 
por referência a designação ‘agricultor familiar’. Constitui uma abordagem preliminar 
aos estudos que comporão nossa tese de doutoramento em Linguística, pelo Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas – 
PPGLL/UFAL. Sabe-se que, desde o surgimento da designação agricultura familiar, em 
meados dos anos 1980, diversos teóricos vêm buscando estudá-la, nos mais diversos 
campos do conhecimento e sob as mais variadas perspectivas. No entanto, até onde 
sabemos, não há estudos no Brasil que tratem de tal designação no discurso do governo 
brasileiro, embora alguns estudiosos já tenham contribuído, ao longo das últimas três 
décadas, com trabalhos relacionados à agricultura. Para atender às determinações 
exigidas ao aprofundamento teórico sobre o objeto, seguiremos a partir da Análise do 
Discurso, de origem francesa e inaugurada por Michel Pêcheux, com o objetivo de 
analisar a noção de sujeito no discurso do governo brasileiro, propondo uma leitura que 
compreenda o sujeito numa perspectiva histórico-dialética, fazendo algumas 
aproximações com os estudos do inconsciente. Ao tratarmos sobre a designação 
‘agricultura familiar’, no plano histórico-ideológico brasileiro, observamos que esta 
começa a ser utilizada, a partir dos anos 80, para caracterizar a produção assentada no 
trabalho familiar: ao mesmo tempo moderna e integrada aos circuitos comerciais e 
industriais. No tocante ao discurso político e à designação ‘agricultura familiar’, notamos 
que ao atrelar à designação agricultura, um termo historicamente conhecido e 
socialmente estabelecido, como é o caso da designação familiar, tal discurso contribui 
para evocar os sentidos de amor e ética cristã, provocando efeitos de sentido a partir dos 
interdiscursos organizados em torno do conceito de família. Por seu turno, o sentido de 
empreendedorismo, enquanto qualidade estratégica ao agricultor para a satisfação das 
demandas do capital sobre a agricultura, e o uso da designação rural, destituída do 
sentido de lutas e contradições que a designação campo evoca, constituem mecanismos 
ideológicos de apagamento do ideário de classe. Sobre a noção de sujeito, consideramos 
que é a posição sujeito na sociedade que determina o sujeito discursivo e, pelo que nos 
propomos a argumentar, isso tem a ver fundamentalmente com as posições de classe, 
com o inconsciente e com a língua. Nesse sentido, o sujeito se move nessas 
determinações e produz o novo (em termos de oralidade), (in) conscientemente. 
Defendemos que a designação família é acrescida à designação agricultura, em meados 
dos anos de 1980, produzindo uma nova designação, agricultura familiar, sendo 
incorporada pelo discurso oficial. Suas condições de produção, no entanto, considerando 
o processo sócio-histórico, remontam ao atendimento das necessidades de 
refuncionalização da agricultura de base familiar em subordinação aos ditames do 
agronegócio, num movimento de ampliação e aprofundamento do domínio do capital 
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sobre o campo, segundo a regulação do Estado. Nas contradições postas pelo/no real, o 
sujeito é assujeitado, movendo-se entre as possibilidades concretas, uma vez que não há 
nesta sociedade, em absoluto, sujeito livre. 
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GRUPO 7 

GEADA - GRUPO DE ESTUDOS DE ANÁLISE DO 
DISCURSO DE ARARAQUARA  

 
Maria do Rosario Gregolin (GEADA/UNESP-Araraquara) 

mrgregolin@gmail.com 

As pesquisas do GEADA vêm-se desenvolvendo no interior do Programa de Pós-
graduação em Linguística e Língua Portuguesa da FCL-UNESP-Ar desde 1995 e têm 
natureza, ao mesmo tempo, epistemológica e analítica. Elas abrangem a discussão 
epistemológica sobre as fundações e a história da Análise do Discurso e a aplicação do seu 
dispositivo analítico em arquivos de diferentes mídias contemporâneas. Do ponto de vista 
epistemológico, estudam-se a história conceitual, as filiações e os desenvolvimentos 
teórico-metodológicos da Análise do Discurso tanto na França quanto no Brasil, a partir 
dos diálogos estabelecidos entre Michel Pêcheux, Louis Althusser e Michel Foucault. 
Quanto aos procedimentos analíticos, a principal referência teórica vem de Michel 
Foucault em sua proposição de uma análise de discursos do ponto de vista do 
funcionamento dos enunciados nos processos múltiplos que os constituem, nas práticas 
discursivas que permitem sua inteligibilidade. Apanhado na rede discursiva do arquivo de 
um momento histórico, os acontecimentos discursivos se inserem em heterotopias, 
múltiplos lugares de memória, temporalidades e espacialidades. Baseado na 
fundamentação teórico-metodológica da analítica foucaultiana, o GEADA tem o objetivo 
de investigar a produção de efeitos identitários derivados das heterotopias específicas da 
memória na mídia, da fluidez de sua circulação, da rapidez na sedimentação dos sentidos, 
do equilíbrio entre repetitividade e obsolescência, entre duração e efemeridade. Quais 
efeitos de sentido derivam dessa natureza heterotópica nas produções discursivas das 
identidades? Será possível articular essa heterotopia com as discussões sobre as identidades 
líquidas da contemporaneidade (BAUMAN, 2005; 2006)? Propomos, portanto, a partir 
das reflexões foucaultianas sobre a construção dos tempos e espaços contemporâneos, 
analisar os procedimentos discursivos que a mídia mobiliza para marcar, nas 
materialidades sincréticas de seus textos, a fluidez e a mobilidade identitária 
contemporâneas. Assim, analisando uma rede de discursos que circulam nas diversas 
mídias brasileiras, buscamos evidenciar procedimentos discursivos que constroem espaços 
e tempos como dispositivos por meio dos quais instalam-se representações e forjam-se 
diretrizes que orientam a criação simbólica das identidades. 
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ENTRE UM GESTO E OUTRO, O SUJEITO: A SUBJETIVAÇÃO PELO 
DISCURSO DA ETIQUETA E DOS BONS MODOS 

 
Gesiel Prado (FCLar/Unesp) 

gesielprado@yahoo.com 
 
O objetivo desta pesquisa está dividido em dois eixos articulados e intrínsecos: de caráter 
teórico-metodológico, que objetiva problematizar e discutir, através da releitura da 
teoria do sujeito proposta por Michel Foucault, a noção de subjetividade no campo 
teórico-metodológico da Análise do Discurso; e de caráter analítico que se destina a 
analisar o discurso das boas maneiras e sua relação com os processos de subjetivação. A 
partir do quadro teórico e conceitual da estética da existência nos termos propostos por 
Michel Foucault, esta pesquisa pretende discutir suas implicações para campo teórico-
metodológico da Análise do Discurso. O sujeito na obra de Foucault é definido como 
uma construção efetivada por discursos e práticas ao longo da história. Assim, de modo a 
compreender o processo de subjetivação, explora discursos de contextos históricos 
diversos e de diferentes materialidades. Ao problematizar a maneira como os sujeitos são 
afetados em suas subjetividades pelas práticas discursivas, fornece subsídios para que os 
discursos sejam analisados considerando não apenas seus aspectos de funcionamento, 
também os questionando a partir do seu lugar na história e de sua relação com outros 
discursos. Acreditamos que a perspectiva foucaultiana amplia a abordagem de estudos da 
observação e descrição da produção dos sentidos no discurso, para a necessidade de 
entender como os discursos afetam as subjetividades. Esse é o ponto central nos trabalhos 
de Foucault em sua fase da “ética e estética de si”. Nesse momento, suas pesquisas estão 
voltadas para observar como os discursos instituem práticas e exercícios que levam os 
sujeitos ao governo de si e dos outros. É com base nas discussões desta fase, que 
analisaremos o discurso da etiqueta e de bons modos como uma prática de subjetivação, 
uma “técnica de si”. Conjetura-se que ao elaborar regras que visam normatizar os 
comportamentos, os manuais de etiqueta e das boas maneiras instituem práticas de 
governo de si. O corpus de análise abrange textos produzidos e veiculados no Brasil, e 
que tenham por função expressa a prescrição de modelos de condutas e 
comportamentos, os manuais de etiqueta. Estabelecemos um recorte histórico de longa 
duração, que se estende de 1808, período marcado pelo acontecimento da instauração da 
Corte Portuguesa no Brasil à contemporaneidade, com os manuais de etiqueta 
modernos. Contudo, não se almeja elaborar uma história dos manuais de etiqueta no 
Brasil, porém essa volta à história, observando os aspectos descontínuos, permite 
compreender como o sujeito foi sendo modelado, remodelado pelos discursos das boas 
maneiras e da etiqueta. 
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“TRILOGIA DE ZÉ DO CAIXÃO”: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES NOS 
DOMÍNIOS DE MEMÓRIA E IMAGENS HORRÍFICAS 

 
Janaina de Jesus Santos (UNEB-Audiscurso/ UNESP-PG/Labedisco-UESB)  

janainasan@gmail.com 
 

Nosso trabalho reflete os diálogos teóricos, metodológicos e analíticos entre os grupos de 
pesquisa Geada/Unesp, Ledif/Ufu, Labedisco/Uesb e Audiscurso/Uneb. Analisamos 
cenas dos filmes À meia-noite levarei sua alma (1964), Esta noite encarnarei no teu 
cadáver (1967) e Encarnação do demônio (2008), do diretor brasileiro José Mojica 
Marins, enquanto materializações de práticas discursivas, tomamos o aparato teórico da 
Análise do Discurso e refletimos sobre a noção de memória discursiva, de Jean-Jacques 
Courtine e seus desdobramentos na intericonicidade para pensar a memória das imagens. 
Mojica apresenta-se como um diretor singular no cinema brasileiro, considerando a 
temática de horror e sua produção em um imbricamento entre aspectos sócio-históricos, 
baixo orçamento e construção intuitiva da narrativa. A opção por estudar o discurso 
fílmico de horror justifica-se por sua expressiva circulação na contemporaneidade e pelo 
fato de que, para ser compreendido e provocar efeitos de sentido, esse lugar de produção 
exige a mobilização de imagens de uma cultura visual dada, isto é, uma memória. 
Assumindo os princípios de Michel Foucault de materialidade repetível e domínio de 
memória, Courtine elabora o conceito de memória discursiva em oposição a uma 
memória individual, atribuindo uma existência histórica ao enunciado e possibilitando o 
retorno de discursos em novas formulações. Desse modo, a remissão a memórias, sejam 
verbais ou imagéticas, é possibilitada pela repetibilidade da materialidade do enunciado, 
que se transforma no tempo e no espaço. Estendendo a noção de memória discursiva, 
Courtine propõe a intericonicidade, a memória das imagens, como ferramenta de acesso 
à sua complexidade. Trata-se, pois, de uma concepção discursiva da imagem que, ao ser 
mostrada, entra numa cultura visual e faz ecoar outras. Inicialmente, observamos a 
“trilogia de Zé do Caixão” constituída na rede discursiva do arquivo do momento 
histórico de sua emergência, como acontecimento discursivo em que se inserem diversas 
temporalidades e espacialidades. Apoiando na fundamentação teórico-metodológica 
foucaultiana, traçamos as regularidades que caracterizam a organização do discurso 
fílmico de horror, buscamos o detalhe dos traços faciais, principalmente, os olhos, 
capturados por meio do close up e da zoom. Nesse sentido, essa estratégia 
cinematográfica para destacar o rosto e suas expressões tem o funcionamento discursivo 
de produzir subjetividades e sentidos, de modo que as imagens da trilogia encadeiam-se 
no domínio de memória, em uma dinâmica infinita de produção, repetição e 
esquecimento de imagens horríficas. Depois, tomamos as discussões de Foucault sobre 
transgressão e monstruosidade, a fim de problematizarmos o processo de produção de 
subjetividade do coveiro. Por fim, para analisar a organização da materialidade fílmica, 
levantamos alguns questionamentos, a exemplo de: como os processos de transgressão e 
a revelação da monstruosidade são caracterizados no filme? Consideramos que esse 
encadeamento de processos sinaliza a constituição do sujeito discursivo Zé do Caixão na 
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direção da produção de efeitos de sentido de horror, na materialidade específica do 
discurso fílmico. 
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DISCURSO, IDEOLOGIA, HISTÓRIA : DAS IMPLICAÇÕES DA OBRA DE R. 
BARTHES 

 
 João Marcos Mateus Kogawa (UNICENTRO)  

jmkogawa@gmail.com 
 

Afirmar que a obra de Roland Barthes compartilha de aspectos fundamentais com as 
bases epistemológicas da Análise do Discurso, embora não seja novidade, parece soar um 
pouco estranho no interior da AD. No entanto, isso pode ser percebido de duas maneiras 
: (i) do interior da obra do próprio Pêcheux (seus manuscritos e seu texto Papel da 
memória (2007) ; (ii) a partir dos diálogos frequentes que podemos estabelecer entre 
Barthes, Foucault e Pêcheux no que concerne à problematização de três conceitos 
fundamentais: discurso, ideologia e história. Com efeito, é no entroncamento desses 
conceitos que se situam, para Barthes, as questões da semiologia e da relação entre a 
semântica e o marxismo. Essa preocupação, assentada nas discussões fervorosas dos anos 
1960/70 franceses em torno da relação ciência x ideologia [ALHTUSSER (Em favor de 
Marx, Aparelhos Ideológicos de Estado)], compartilha, com os textos de Pêcheux, da 
inquietação de se colocar sempre de maneira crítica face à seu domínio de atualidade, 
notadamente, às formas de desenvolvimento da ciência linguística. Nesse sentido, nosso 
trabalho procura apontar alguns trajetos possíveis de leitura no sentido de uma 
aproximação entre as propostas de Roland Barthes e de Pêcheux. A semiologia 
barthesiana se mostra como um ponto de reflexão discursiva – em articulação com o 
marxismo – sobre o signo não linguístico e, nesse sentido, compreendê-la atende às 
inquietações do GEADA (Grupo de Estudos de Análise do Discurso de Araraquara) no 
sentido de pensar o estatuto do não-verbal na heurística positiva da ADF. Assim, nosso 
trabalho procura seguir de perto à questão: Quais as implicaturas, para a AD, de se 
retornar a Barthes ? Ao que se apresenta uma rápida indicação de caminho a seguir : « La 
visée de Barthes est ce pendant plus large : c’est du signe en général qu’il s’agit et non 
pas seulement du signe linguistique, de l’univers sémiologique, c’est-à-dire de notre 
environnement quotidien, de notre cultur e entant qu’elle se transmet, à la fois objet et 
instrument de communication. » (CALVET, 1973, p. 154). 
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FÉ E SEXUALIDADE: A MORAL SEXUAL NA ORDEM DO DISCURSO 
RELIGIOSO 

 
Maíra Fernandes Martins Nunes (UFCG)  

maira.nunes@yahoo.com.br  
 

A sexualidade, como pondera Foucault (2009), não é um dado da natureza que o poder 
se apropria, ou um domínio sobre o qual o saber se debruça, a fim de desvelar uma 
verdade que lhe é intrínseca; a sexualidade é um dispositivo. Sendo assim, é uma 
construção histórica, inscrita numa rede de práticas e discursos, que a elaboram, 
modificam, normatizam, tecendo vontades de verdade: são múltiplas as práticas que 
intervêm, desde a normalização dos usos do corpo, passando por intervenções de ordem 
religiosa e médica. Investigamos as estratégias que atuam nesse dispositivo na 
contemporaneamente: de que modo se materializam nos discursos midiáticos e urbanos, 
intervindo nos processos de subjetivação. Como esclarece Foucault (2009), a 
modernidade conviveu com uma disseminação de discursos sobre a sexualidade, 
caracterizando-a como um dispositivo empossado de técnicas que perscrutam o corpo, 
convertendo-o em objeto de saber e das relações de poder. Atualmente, o 
reconhecimento social e o amparo jurídico da diversidade sexual se colocam como 
questões políticas que ganham visibilidade na grande mídia.  A cruzada pela conquista 
desses direitos esbarra em questões religiosas e anima embates discursivos. O discurso 
religioso adquire regularidade no enfrentamento entre as manifestações homofóbicas e as 
reivindicações a favor do direito à diferença na ordem sexual. A tensão entre moral 
religiosa e diversidade sexual, no Brasil, torna-se mais notória na batalha pela conquista 
dos direitos da comunidade LGBT e as manifestações de repúdio a esses direitos, alçadas, 
sobretudo, pela Bancada Evangélica no Congresso Nacional. Embora esse fato constitua o 
enfrentamento de maior evidência no cenário nacional, tais tensões pulverizam-se na 
sociedade, manifestando-se em diferentes mídias e suportes discursivos. Analisamos a 
inserção do discurso religioso nos embates travados, buscando compreender como se 
fabulam, através das narrativas midiáticas, os modos de subjetivação que operam ora na 
denegação, ora na afirmação das identidades homossexuais. Nosso corpus contempla a 
análise de manifestações discursivas que acionam a religião seja para a refutação ou para o 
acatamento da identidade homossexual. Com o crescente processo de midiatização da 
sociedade, o discurso religioso amplia seu lugar de fala, encontrando, nos suportes 
midiáticos, maneiras distintas de textualidade e pregação. Com a visibilidade do 
movimento LGBT, observamos uma intensificação do uso dessas mídias, por parte das 
entidades religiosas, no controle da sexualidade dos seus fiéis – é o caso das 
manifestações religiosas estampadas nos outdoors de diferentes cidades, nos últimos 
anos, no Brasil, com recitações de passagens bíblicas e de outras estratégias discursivas, 
que fazem referência às práticas de sexualidade. Se por um lado, manifestações 
homofóbicas se valem do discurso religioso para legitimar suas falas; por outro, o 
movimento homossexual incorpora elementos desse discurso a partir de outro lugar de 
fala. Assim, faz uso de táticas similares e congrega a autoridade do discurso religioso aos 

mailto:maira.nunes@yahoo.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

68 

 

seus enunciados, constituindo um complexo processo de heterogeneidade discursiva e 
clivagem do sujeito nas lutas em torno de identidades não reconhecidas pelos setores 
dominantes da sociedade. 
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PENSAMENTO OU PRODUÇÃO, EIS A QUESTÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
A IDENTIDADE INTELECTUAL NA REDE ELETRÔNICA 

 
Mauricio Junior Rodrigues Silva (FCLAR - UNESP);  

mauriciojrs@bol.com.br 
 
Este trabalho pretende refletir acerca da relação entre discurso, identidade e 
intelectualidade na contemporaneidade. Dito de modo mais preciso, trata-se de analisar 
como certas práticas discursivas concorrem na produção de identidades intelectuais no 
mundo hodierno. Para investigar tal questão, nada mais oportuno do que tomar como 
lugar discursivo um ambiente próprio da contemporaneidade: a rede eletrônica. Nesse 
espaço é possível observar diferentes práticas de discurso, que produzem perspectivas 
distintas de representação e de identidade acerca do intelectual. Essas práticas são 
ordenadas por sites, blogs, plataformas que atuam como uma espécie de dispositivos de 
produção identitária. Para a perscrutação dessa hipótese, tomou-se corpus textos e 
imagens de dois ambientes distintos da rede eletrônica: o site da Casa do Saber, um 
ambiente virtual de uma empresa atua na área cultural situada em regiões nobres das 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo; e Plataforma Lattes, uma base de dados de 
currículos, instituições e grupos de pesquisa das áreas de Ciência e Tecnologia, vinculada 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para suscitar 
tais problemas, o trabalho faz uso do referencial teórico da Análise do Discurso de 
filiação francesa, derivada de Michel Pêcheux e de Michel Foucault, sobretudo na 
perspectiva de considerar os processos históricos como determinantes na produção de 
verdades e subjetividades. Ao relacionar tal corpus às perspectivas teóricas da AD, é 
possível aproximar discurso e relações de poder, elementos que são preponderantes à 
produção de sujeitos que são constituídos majoritariamente por práticas discursivas. 
Como resultados parciais da pesquisa têm-se a observação de discursos que ora tomam o 
intelectual como um produto a serviço de estratégias comerciais e empresariais, ora 
tomam-no como uma espécie de “joguete” que só pode ingressar na ordem do saber ao 
passo que produz. Embora tão distantes e distintos tais discursos apresentam um traço 
comum, muito mais distante do saber e muito próximo do produzir. 
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AD FRANCESA E ESTUDOS DE MÍDIA: PRÁTICAS SUBJETIVADORAS NA 
CULTURA DA CONVERGÊNCIA 

 
Thiago Ferreira da Silva (FCLAr Unesp – Araraquara) 

thiago.pd90@gmail.com 
 
O presente projeto de pesquisa está inserido nas investigações coletivas do Grupo de 
Estudos em Análise do Discurso de Araraquara (GEADA) e apresenta uma proposta de 
análise e discussão das transformações nos diversos modos de circulação dos discursos e 
das práticas identitárias na chamada Cultura da Convergência por meio dos aportes 
teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa, fundada principalmente 
nos trabalhos de Michel Pêcheux e Michel Foucault, tomando como objetos de análise o 
seriado musical Glee, produzido e exibido pelo canal de TV Fox desde 2009 e exibido no 
Brasil pela Rede Globo desde meados de 2011, e o material oficial e não-oficial referente 
à série veiculado em outras suportes midiáticos, tais como livros, DVDs, CDs, blogs, 
reality shows, entre outros. Tomando emprestadas algumas reflexões de Henry Jenkins e 
Carlos Scolari sobre a cultura da convergência e o fenômeno transmídia, somadas à 
teoria discursiva de que fazemos uso, procuramos refletir sobre como essas 
transformações culturais e tecnológicas afetam, alteram ou intensificam a produção e 
circulação das práticas discursivas que não apenas constroem subjetividades 
representativas na sociedade essencialmente midiática em que vivemos como também 
veiculam e promovem as “práticas de consumo cultural” tão difundidas na sociedade 
contemporânea, tendo como foco da análise a construção de uma “identidade das 
minorias”, proposta fundamental da série em questão. Para tanto, propomos, a partir 
desses diálogos e mesmo embates entre as teorias de mídia e análise do discurso 
adotadas, realizar uma adaptação na ordem do olhar sobre os objetos analisados, ou seja, 
fazer uma leitura “ramificada” – olhar o objeto por “todos os lados”, em todas as diversas 
materialidades envolvidas, até onde a “visão” do analista possa alcançar - pois é fácil 
observar que, para fazer a análise dos discursos e enunciados veiculados por uma 
narrativa transmídia, uma leitura linear e direta sobre uma materialidade específica é 
insuficiente para a apreensão e compreensão dos efeitos de sentido ali produzidos. 
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GRUPO 8 

LVH - LÍNGUA(GEM), VIOLÊNCIA E HUMANIDADES: 
MATERIALIDADE – LEGITIMAÇÃO 
 

Sérgio Nunes de Jesus 
sergio30canibal@bol.com.br 

Pesquisar a sistematização/discursivização da linguagem por meio da cultura, da língua e 
das relações existentes entre os sentidos e suas aplicações oferecidas a partir do discurso. 
Nesse sentido, procurar-se-á instituir tipologias que tenham como fundamento identificar 
e, ao mesmo tempo, legitimar os saberes e as práticas discursivas no âmbito policial, 
jurídico e humanitário. Para tanto, a presente proposta de pesquisa fundamenta-se em 
pressupostos da Análise do Discurso: Althusser (1985), Pêcheux (1987), e em 
pressupostos da Enunciação, Ducrot (1987), Guimarães (1995) e Bakhtin (1997), para 
investigar como o sujeito que pratica atos de violência contra a mulher fala, ou seja, 
responde aos interrogatórios da Polícia, em virtude das acusações que lhe são feitas pelas 
mulheres e por testemunhas de suas agressões; quer dizer, identificar as materialidades 
discursivas, por meio do Aparelho do Estado – o Aparelho policial - que está relacionado 
aos enfrentamentos de um sujeito que é falado e interpelado a se tornar sujeito falante na 
Tomada do depoimento (TD) perante a autoridade policial. Entende-se, então, que a TD 
do sujeito-investigado/falado no decorrer da pesquisa será revista por meio da “ruptura” 
na língua – abordando as Materialidades Históricas (acontecimento) ≠ Materialidades 
Linguísticas (estrutura) e suas cenas enunciativas na construção dessas materialidades 
discursivas. Discute-se também a legitimação de discursos na perspectiva dos direitos 
humanos, nos quais os direitos da mulher estão institucionalizados ou em processo de 
institucionalização social, jurídica e cultural – vê-se, na contemporaneidade, a emergência 
constante, no meio acadêmico e na mídia, de discursos sobre direitos humanos (DH), no 
processo de entender quais são as necessidades fundamentais do homem e, com isso, 
estabelecer uma definição objetiva para esses direitos, almejando a sua universalização, 
por meio de documentos internacionais e discursos legitimados/legitimadores, como 
materialidades, a partir de um dispositivo teórico que possa conceituar e, ao mesmo 
tempo, representar lugares e formas de consciências individuais e/ou coletivas. Assim, 
são caracterizadas as distintas enunciações abordadas por um “sujeito” que “reclama” uma 
ilusão de verdade contraditória em seus deslocamentos discursivos na produção de um 
sentido que só existe em sua relação com outros – pelas forças e seus imaginários 
constituídos nessa relação. 
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DIREITOS HUMANOS: DA MATERIALIDADE DISCURSIVA À 
LEGITIMAÇÃO DOS SENTIDOS SOBRE A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA 

MULHER 
 

Rafaella Elisa da Silva Santos 
rafaella.santos@folha.com.br 

 
Os Direitos Humanos (DH), por vezes, são pensados como direitos privativos a 
determinados grupos sociais, não para todos os seres humanos, como apregoado nos 
documentos internacionais referentes à temática, ou seja, deveriam ser aplicados 
somente a alguns, a partir de algum critério estabelecido pelos agrupamentos sociais de 
prestígio, normalmente aqueles que gozam (ou creem que devam gozar) plenamente de 
seus direitos. Isso leva a entender que os sentidos sobre DH não são estáveis e 
homogêneos no seio da sociedade, como poderíamos esperar ao ler/ouvir o sintagma 
que nomeia o campo: Direitos Humanos – direitos destinados aos homens. Assim, a 
desigualdade, na contemporaneidade, no tocante aos discursos sobre DH, ganha novos 
contornos, pois, pelo menos em alguns agrupamentos sociais, não é concebida a partir 
dos mesmos elementos que a constituía no passado: não são a raça, religião, ideologia 
política ou classe social que estabelecem as diferenças entre um ser humano e outro no 
tear que costura o direito. O tecido a dar vida ao véu da desigualdade é o 
comportamento. Dessa maneira, DH passam a ser para humanos direitos. Logo, 
estabelecer uma definição objetiva para esses direitos e almejar a sua universalização, por 
meio de documentos internacionais e discursos, a exemplo dos dez mandamentos e do 
Código de Hamurabi, enquanto discursos legitimadores dos sentidos que norteiam a 
relação Direitos Humanos/Direitos da mulher – Direito à vida – Liberdade individual, 
como materialidades discursivas, são dispositivos teóricos que conceituam e, ao mesmo 
tempo, representam lugares e formas de consciências individuais e/ou coletivas – sendo 
assim caracterizadas as distintas enunciações abordadas por um “sujeito” que “reclama” 
uma ilusão de verdade contraditória em seus deslocamentos que só existe em sua relação 
com o outro - pelas forças e seus imaginários. 
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AS MATERIALIDADES DISCURSIVAS NAS PRÁTICAS DE VIOLÊNCIAS 
CONTRA A MULHER: DE SUJEITO FALADO A SUJEITO FALANTE 

 
Sérgio Nunes de Jesus 

sergio30canibal@bol.com.br 
 

Objetiva-se com o presente texto sistematizar a linguagem a partir da língua e suas 
relações discursivas. Nesse sentido, pretende-se instituir o discurso policial, na 
perspectiva da violência doméstica como tipologia discursiva, ao legitimar os saberes e as 
práticas no âmbito policial e jurídico. Assim, observar a linguagem policial, antes de 
tudo, é evidenciar um discurso que se constitui e é instituído a partir de outros discursos 
e que não possuem um método em sua constituição por isso esse corpus deve passar por 
análises e observações de sentidos ao se verificar a presença de subjetividade que para 
Benveniste (1989) se manifesta da capacidade do locutor de se posicionar como sujeito 
na/pela linguagem, fundamentada da consciência de si por parte do interlocutor – do 
escrivão. Sendo assim, aborda-se de que maneira as Práticas Sociais, praticada como 
Aparelho Ideológico de Estado (AIE) de uma formação ideológica (FI) como: Tomada do 
Depoimento – Intimações – Perícias – Diligências – Busca e apreensão) são ineficientes 
pela falta de efetivo (pessoal) que não é investido por esse aparelho de Estado. E os 
Saberes Sociais (que são próprios de uma formação discursiva (FD) e, ao mesmo tempo, 
identificados na formação ideológica como: Zelar pela ordem – Zelar pelos bons 
costumes – Agir de maneira preventiva – Fazer valer os deveres do cidadão – Cumprir a 
lei) - pois o papel da Polícia como AIE é de se investir nas formas de 
cumprimentos/práticas (FI) e dos saberes (FD) desse aparelho. Essas identificações são 
“domínios de saberes” inseridos e presididos numa FI ou outra. Contanto, é relevante na 
presente pesquisa trabalhar o discurso, a partir da construção da imagem dos depoentes: 
sujeito-investigado/falado e do sujeito-vítima/denunciante, ao se instituir numa dada 
posição-sujeito, na TD, nos Inquéritos Policiais dos quais se realizam e se constituem nos 
valores morais e éticos desses – da mesma forma o pensamento/verdade/linguagem 
transforma a cultura tanto pelo meio da linguagem quanto por meio de gestos e ações. 
Para tanto, a presente proposta fundamenta-se em pressupostos da Análise do Discurso: 
Althusser (1985), Pêcheux (1987), e em pressupostos da Enunciação, Ducrot (1987), 
Guimarães (1995) e Bakhtin (1997). 
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GRUPO 9 

FEsTA - FÓRMULAS E ESTEREÓTIPOS: TEORIA E 
ANÁLISE 
 

Sírio Possenti (UNICAMP) 
siriop@terra.com.br 

Convivemos com clichês, fórmulas e estereótipos. Os primeiros casos são elementos da 
língua(gem) e de discurso. Os estereótipos são construtos histórico-sociais. Pensam-se 
freqüentemente os grupos humanos por meio de estereótipos, o que frequentemente 
condiciona discursos na política, na literatura, na publicidade, na escola, ao mesmo tempo 
em que é nesses lugares que eles surgem e se mantêm. As fórmulas, por outro lado, 
circulam muito mais do que se imagina, provavelmente. E numerosos discursos se 
fundam em estereótipos. Mas não só os discursos atuais estão cheio de fórmulas - clichês, 
slogans, provérbios, lugares comuns. Desde sempre, “frases” foram separadas de seus 
contextos ou co-textos e proferidas isoladamente, como se fossem enunciados acima e 
fora dos textos comuns – sejam esses textos literários, religiosos, políticos, científicos, 
filosóficos. As fórmulas, em sentido mais técnico, condensam discursos são, no mínimo, 
exatamente por essa razão, excelente entrada num corpus, que tornam inteligível, 
embora não o esgotem. O fenômeno sempre ocorreu, mas talvez se tenha intensificado 
no mundo contemporâneo. A mídia é provavelmente seu principal veículo, hoje: 
manchetes, “olhos”, frases da semana. O que Maingueneau chamou destacabilidade, e seu 
correlato, a enunciação aforizante, é um fenômeno discursivo considerado de forma 
particular no Centro. Trata-se, em grande medida, de considerar não como os analistas 
interpretam os enunciados (ou os discursos), mas de levar em conta como são lidos e 
interpretados nos diversos grupos sociais. Afinal, o analista de discurso não é o senhor do 
sentido. Quando é minimamente bem sucedido, é um... analista. Além disso, a questão 
de circulação é crucial, visto que tais enunciados são, eventualmente, postos circular 
velozmente e são recebidos passados adiante e reinterpretados. A relação entre língua, 
ideologia e sociedade é frequentemente de mão dupla/tripla. Um estereótipo social pode 
ser crucial para um texto, um texto pode seguir ou ser uma fórmula. A apresentação se 
destina a informar quais são as questões teóricas e metodológicas que interessam aos 
membros do Centro (que, todos, se dedicam também a outros projetos, os seus 
projetos). Além disso, algumas práticas do FEsTA também serão apresentadas. 
Finalmente, algumas pesquisas em andamento serão brevemente expostas. 
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“MINHA TERRA TEM PALMEIRAS...”: ASPECTOS DISCURSIVOS DA 
CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO TIPICAMENTE BRASILEIRO 

 
Ana Carolina Vilela-Ardenghi (PG-Unicamp/CAPES/ FEsTA/UFMS)  

vilela-ardenghi@ibest.com.br 
 
A colonização da América Latina como um todo e, mais especificamente do Brasil, foi 
marcada pela busca de “evidências” de que aqui estava o paraíso terreal, como aponta 
Holanda, em Visões do paraíso (1959/2010). Ainda segundo o autor, o resultado disso 
foi a cristalização de uma imagem de um Brasil “paradisíaco” cujos efeitos são percebidos 
até os dias atuais. A pesquisa de Holanda (1959/2010) mostra o início da construção de 
um espaço nacional típico – i.e., daquilo que é tomado como a melhor representação do 
espaço físico de um país, do Brasil neste caso – cujo funcionamento discursivo pode ser 
explicado tomando como ponto de partida a noção de estereótipo. Amossy&Pierrot 
(2005) apontam, nesse sentido, que a noção encontra um aporte teórico bastante 
produtivo no quadro da Análise do Discurso francesa se se considerar o conceito de pré-
construído (HENRY, 1975/1992; PÊCHEUX, 1975/1997): em primeiro lugar, porque 
designa um tipo de construção sintática que põe em cena algo afirmado antes, 
independentemente; e, em segundo lugar, em razão de o pré-construído ser uma espécie 
de “rastro” no enunciado individual, de discursos e juízos prévios cuja origem enunciativa 
foi esquecida. Também Pêcheux (1983/2007) aponta para o tratamento/funcionamento 
dos estereótipos a partir da consideração dos implícitos (dentre eles os elementos pré-
construídos) como uma “regularização” (ACHARD, 1983/2007). Assumir o quadro 
teórico-metodológico de uma Análise do Discurso que opera sobre as estruturas da 
língua significa, então, nesta pesquisa, perguntar-se como este estereótipo de um espaço 
nacional brasileiro é retomado, negado, posto a circular nos processos discursivos de que 
faz parte, o que inclui diversos campos (MAINGUENEAU, 1984/2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:vilela-ardenghi@ibest.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

76 

 

CANÇÕES DE TRABALHO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA E 
ERGOLÓGICA 

 
Ana Raquel Motta (PUC-SP /FAPESP/FEsTA) 

anaraquelms@gmail.com 
 
O presente projeto tem por objetivo investigar o funcionamento discursivo das canções 
de trabalho, inicialmente compreendidas como aquelas que são cantadas enquanto se 
trabalha. A hipótese é a de que a análise de tal objeto possa lançar luz sobre temas como 
o trabalho como atividade, a relação discursiva entre coletividade e individualidade, o 
discurso lítero-musical - especialmente as canções -, e o lugar linguístico e discursivo do 
campo paremiológico, no qual as canções de trabalho vêm sendo inseridas, junto a outros 
objetos semelhantes (parlendas, adivinhas, trovas, quadrinhas). O embasamento teórico-
metodológico é a Análise do Discurso de linha francesa, com ênfase nos desdobramentos 
desta disciplina dados pela abordagem de Dominique Maingueneau (enunciação 
aforizante, discurso constituinte, práticas discursivas intersemióticas, comunidade 
discursiva, cenas da enunciação). A visão de trabalho é a da ergologia, uma abordagem 
interdisciplinar, que o toma como atividade humana, posicionamento frente ao mundo, 
às exigências prescritas, ao grupo e ao próprio indivíduo. A abordagem do objeto lítero-
musical se dará com base no dispositivo desenvolvido por Luiz Tatit (conhecido como 
semiótica da canção), dentre outros estudos discursivos da canção. Como resultado, 
espera-se chegar a uma compreensão discursiva do fenômeno mundial das canções de 
trabalho, com ênfase em suas manifestações brasileiras. Cabe lembrar que tais canções 
permanecem praticamente não analisadas, tendo sido, na maioria das vezes, apenas 
coletadas como parte do folclore. 
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A PRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS EM RITUALIZAÇÕES DE DISCURSOS 
SOBRE MULHERES POLÍTICAS 

 
Fernanda Fernandes Pimenta de Almeida Lima (PG-UNICAMP/UEG) 

ffpalima@uol.com.br 
 
Como se produzem os estereótipos? A julgar pelo que vemos na mídia, recolocamos essa 
questão no campo político, em especial, no que se refere à construção de estereótipos de 
mulheres políticas nordestinas. Sob a orientação da teoria da Análise do Discurso 
francesa, o presente trabalho objetiva analisar textos sobre mulheres políticas que 
circularam na mídia impressa de 2002 até o presente momento. Com isso, buscamos 
ratificar a crítica aos processos de produção da subjetividade da mulher vigentes na 
atualidade e percebidos, em sua extensão, como processos de estereotipização 
responsáveis pelo deslocamento de novas significações da mulher na política. É na 
mobilização de um conjunto de imagens e discursos, historicamente reconhecidos, que 
buscamos compreender como o estereótipo se produz na mídia, o que está na base de sua 
construção, segundo os jugos que forjaram a mulher na história. Nos dados observados, a 
memória, constitutiva de todo e qualquer discurso, é apresentada como parte 
fundamental a uma compreensão sobre os enunciados que discursivizam as mulheres 
políticas primeiramente na esfera privada, onde se construiu sua história, seu ponto de 
partida. O lar e o casamento vêm muito antes da vida na esfera pública, e se imbricam 
nos sentidos da cena política. O corpo feminino também tem uma voz que vale por 
muitos discursos na política. Qualquer gesto ou imagem de mulheres públicas, captados 
na mídia, asseguram muitos sentidos e reforçam o processo de estereotipização da 
mulher política. A territorialidade, noção jurídico-política, traduz uma outra parte dos 
sentidos produzidos sobre mulheres políticas nordestinas. A nordestinidade, nos textos 
analisados, muitas vezes identifica uma maneira de enunciar, de configurar discursos que 
evocam em seus sentidos o efeito de uma narrativa histórica que deu trono ao 
patriarcalismo. Essa narrativa é retomada em diferentes enunciados que tentam 
singularizar as mulheres políticas e lhes imprimir estereótipos que lhes rendem o peso da 
unidade, do seu passado e de sua repetição. 
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REFLEXÕES SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE SENTIDOS NAS 
MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS 

 
Jauranice Rodrigues Cavalcanti (Universidade Federal do Triângulo Mineiro / FEsTA) 

jrodriguescavalcanti@terra.com.br 
 
Este projeto de pesquisa propõe-se a analisar discursivamente o tratamento dispensado 
pelas grandes mídias à atuação da presidenta Dilma Roussef no comando do país, 
sobretudo no enfrentamento de casos envolvendo denúncias de corrupção. A chamada 
crise no Ministério dos Transportes, deflagrada em julho deste ano, levou ao 
afastamento/demissão de diretores e à renúncia do próprio ministro, ações tomadas pela 
presidenta que foram avaliadas como “um novo estilo de governar”, menos 
condescendente que o de seu antecessor. A expressão faxina da Dilma, que começa a 
circular e se fazer presente em diferentes gêneros jornalísticos, ganha status de referente 
social, isto é, passa a ser conhecida de todos, recebendo diferentes interpretações, 
gerando polêmicas. Acreditamos que tal expressão, sua emergência e circulação, merece 
ser investigada uma vez que pode ser tomada como um “lugar” de circulação e embate de 
sentidos, de semantização heterogênea. A interpretação e direcionamento de sentidos em 
relação a acontecimentos ligados à atuação de Dilma Roussef também pode ser observada 
no destaque de enunciados atribuídos à presidenta, que compõem manchetes, títulos de 
artigos e intertítulos. Para dar conta de nosso objetivo, a análise terá como suporte 
teórico os estudos do discurso, isto é, o quadro da Análise do Discurso de linha francesa, 
em especial os trabalhos de Maingueneau (2006, 2010 e 2010a) e Krieg-Planque (2010). 
O corpus será constituído de um arquivo documental composto por textos de diferentes 
gêneros veiculados pela mídia eletrônica no período de janeiro a dezembro de 2011, o 
primeiro ano de mandato de Dilma Roussef. 
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CIBERESPAÇO, CIRCULAÇÃO E RUMOR PÚBLICO: FLUXOS DE TEXTO 
NO PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL 

 
Luciana Salazar Salgado (DL-UFSCar/FEsTA-Unicamp)  

lucianasalazar@ufscar.br 
 

Assumindo o ciberespaço como tema de pesquisa, notadamente os aspectos relativos à 
circulação dos materiais discursivos que o constituem, temos caminhado da análise do 
discurso de tradição francesa na direção de estudos da comunicação social e da geografia 
crítica. Esse percurso está fortemente assentado numa análise do discurso de base 
enunciativa, que toma o material linguístico como objeto fundamental e, dentre outras 
propostas, se ocupa de pensar o rumor público (Maingueneau, 1984). Para tanto, 
considera a comunicação como um conjunto de saberes e habilidades relativos à 
antecipação de práticas de retomada, de transformação e de reformulação de enunciados 
(Krieg-Planque, 2010). Desde 2003, temos nos dedicado a estudar as dinâmicas 
discursivas do mercado editorial, entendendo-o como um ambiente de trocas constituído 
por institucionalidades mais ou menos estáveis, em permanente discursivização. Autor e 
leitor têm sido, assim, considerados pontos nodais de uma rede ampla de práticas e 
técnicas definidoras de posições-sujeito institucionalizadas historicamente, portanto 
afetadas pela dinâmica social de valores e crenças em torno das publicações. A produção 
e a circulação dos materiais editoriais, cada vez mais contundentemente implicadas na 
produção dos sentidos, têm sido estudadas à luz de tópicos de editoração, mas também, 
e sobretudo, à luz da mobilidade proliferante que caracteriza a contemporaneidade 
(Coelho, 2010), verificável nos fluxos constitutivos do ciberespaço: basicamente massas 
de texto encurtadas ou feitas de links para outros textos; chamadas; notas; sinopses; 
títulos, subtítulos, olhos e outros destaques (como animações); palavras-chave; fórmulas 
discursivas e toda sorte de chavões e estereótipos, multiplicados, derivados, mixados... 
Trata-se de pensar nas formas atuais de produção e circulação dos textos entendendo-os 
como linearizações de discursos, conforme a tradição teórica, mas também como objetos 
técnicos crescentemente multimodais e móveis. Cremos que isso diz respeito não só aos 
meios e materiais em que se inscrevem os textos, em seus percursos de difusão social 
materialmente tangível, mas também à produção de sentidos numa materialidade de 
outra ordem: a do discurso, que pressupõe dinâmicas sistêmicas entre polos de produção 
e de recepção, lugares discursivamente definidos, isto é, condicionados e condicionantes. 
Essa mobilidade proliferante passa a ser, então, um pressuposto com o qual nos 
aproximamos da definição de meio técnico-científico informacional, caracterizado por 
uma imprescindibilidade do discurso constitutiva das formações sócio-espaciais (Santos, 
2000): organizações de sistemas de objetos (resultantes de técnicas e geradores de novas 
demandas) e sistemas de ações (apropriações de técnicas geradoras de objetos, com suas 
novas demandas), os quais, implicados sempre, instituem os fluxos (de texto, inclusive) 
típicos de uma dada sociedade, de um dado modo de viver. Trata-se, enfim, de estudar 
aquilo que Santos denomina tecnoesfera em sua relação inextricável com a psicoesfera, 
resultante da organização das redes que formam a primeira (as técnicas e suas 
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apropriações; os objetos técnicos com suas demandas), que também recai sobre elas 
(como crença, racionalidade, valor, ideologia). Para tanto, investigamos, na atual divisão 
do trabalho intelectual, práticas produtoras de objetos técnicos e por eles produzidas. 
Mais propriamente, interessa-nos, neste momento da pesquisa, entender os fluxos de 
texto cujas dinâmicas tecem redes de sociabilidade, instituindo comunidades discursivas. 
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VIVA MAIS E MELHOR: ANÁLISE DE FÓRMULAS E ESTEREÓTIPOS EM 
CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

 
Marcela Franco Fossey (VUNESP/FEsTA) 

mfossey@vunesp.com.br 
 
Cada vez mais há uma prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em 
decorrências de um estilo de vida que seria prejudicial à saúde – o que legitima, do ponto 
de vista dos Estados nacionais, a intervenção nas práticas e hábitos de vida de seus 
cidadãos. Um indício irrefutável da importância de tal intervenção são ações, 
especialmente governamentais, que buscam promover a adoção de um estilo de vida 
saudável – do que decorrem campanhas antitabagistas, de prevenção ao uso precoce do 
álcool, de incentivo a práticas sexuais seguras e a hábitos alimentares saudáveis, etc. 
Tendo em vista as considerações brevemente expostas acima, a proposta deste projeto, 
que se insere no Centro de Pesquisa Fórmulas e Estereótipos: Teoria e Análise (FEsTA), 
situado no IEL/Unicamp, é trabalhar com materiais produzidos para campanhas 
governamentais (tanto estaduais quanto federais) desta natureza, mais especificamente 
materiais que são veiculados pela grande mídia e cujo público-alvo são os indivíduos que, 
supostamente, possuem hábitos que devem ser abandonados e substituídos por outros 
mais saudáveis. A escolha deste tipo de material se justifica a partir de duas hipóteses, 
que deverão ser confirmadas conforme o andamento dos trabalhos de pesquisa: (i) a de 
que as campanhas publicitárias são um lugar privilegiados de circulação de textos curtos, 
slogans e fórmulas devido a sua cena englobante e cenografias autorizadas (Maingueneau, 
2005), o que é indissociável da função que lhe é dada – a de divulgar, de forma rápida e 
eficaz, um certo produto (no caso, um estilo de vida saudável); (ii) a de que as campanhas 
publicitárias, mesmo as do tipo educacionais, como as enfocadas neste projeto de 
pesquisa, são um lugar privilegiado de observação de estereótipos, o que se intensifica 
pela presença abundante de textos imagéticos. Considerando estas duas hipóteses, os 
trabalhos a serem desenvolvidos buscarão observar, a partir das propostas teóricas de 
Maingueneau (2006, 2010) e Krieg-Planque (2007), como tais campanhas sintetizam 
seus posicionamentos ideológicos em frases curtas (fórmulas e aforizações) e como este 
mesmo caráter cristalizante que caracteriza seus textos verbais tem reflexo em seus 
textos não verbais (imagéticos) e acabam por difundir imagens bastante estereotipadas de 
fumantes, hipertensos, pessoas sexualmente ativas, consumidores de álcool. 
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O CONCEITO DE PARTICITAÇÃO E OS SLOGANS PRESIDENCIAIS PÓS-
DITADURA MILITAR 

 
Sonia Aparecida Lopes Benites (UEM / FEsTA) 

salbenites@gmail.com 
 
Maingueneau (2006-a) emprega a palavra-valise “particitação” (participação+citação) 
para se referir à corriqueira citação de enunciados “sem autor”. A particitação se 
caracteriza pela autonomia do enunciado e pelo pertencimento ao Thesaurus (conjunto 
de provérbios, canções, frases e fórmulas locais compartilhadas, imediatamente 
reconhecidas como tipicamente pertencentes a uma comunidade). Por compartilhar 
desse Thesaurus, o alocutário reconhece estar diante de uma citação, mesmo se ela não 
for formalmente explicitada. A voz que fala na particitação é a de um hiperenunciador 
que garante a validade do enunciado e sua adequação aos valores que identificam e 
confirmam a presença do locutor e alocutário em uma mesma comunidade. 
Maingueneau propõe um agrupamento das formas de particitação em três grandes 
famílias: as sentenciosas, as gráficas e as grupais. Pertencentes a esta última família, os 
slogans permitem reforçar a coesão de uma coletividade, constituída por grupos estáveis 
ou transitórios, com uma finalidade comum e sua enunciação (principalmente quando se 
trata de um slogan militante) pressupõe a existência de um exterior hostil ou indiferente 
frente ao qual se afirma o grupo. Para melhor estudar o conceito, focalizo slogans 
veiculadores de diferentes projetos governamentais brasileiros, objetivando relacionar 
esse “thesaurus de enunciados” aos aspectos prioritários aos grupos (partidos políticos) 
que se alternam no poder. Uma vez particitado pelos membros de uma comunidade 
política, esse thesaurus assume a feição de um hiperenunciador que seria o espírito, o 
modo de ser dessa comunidade ou grupo político. Se alguém (re)produz um slogan 
pertencente a esse thesaurus, faz falar o grupo político através de si; se fala a outro 
membro do mesmo grupo, são ambos habitados pelo espírito do partido (Maingueneau, 
Linguasagem nº 10). O hiperenunciador é o espírito, a maneira de ser do grupo político, 
o ente partidário. 
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GRUPO 
1O 

CID  -  O CORPO E A IMAGEM NO DISCURSO  
 

Simone Tiemi Hashiguti (UFU) 
simonehashiguti@yahoo.com 

Os trabalhos apresentados nesta sessão se referem às pesquisas desenvolvidas pelos 
membros do grupo de pesquisa intitulado: O corpo e a imagem no discurso, cadastrado 
no CNPq e em funcionamento desde 2008. O grupo é interinstitucional e interdisciplinar 
e se filia a uma tradição francesa de análise de discurso, com referência às obras de Michel 
Pêcheux e Michel Foucault em seus diálogos com disciplinas tais como a linguística, a 
linguística aplicada, a antropologia cultural, a cultura visual, a história, a literatura, a 
filosofia, as artes. Fazem parte do grupo artistas e teóricos da linguagem. Tomamos o 
corpo e a imagem como materialidades significantes, espessuras que significam pela 
apreensão do sujeito em diferentes formas (visão, audição, tato etc.) e textos no discurso, 
em processos de memória que repetem e renovam sentidos e são afetados por técnicas de 
poder, tecnologias e discursos que vão do estético ao religioso, do médico ao midiático. 
Neste ano, apresentamos reflexões sobre representações sobre o corpo da mulher, tanto 
na constituição histórica do sentido de um corpo feminino na relação com um corpo 
masculino em materialidades verbo-visuais (Schlindwein), quanto na constituição de uma 
representação de corpo feminino legitimado pela mídia para o carnaval de desfiles de 
escolas de samba (Pinto), e também sobre o corpo que busca sair do esquecimento social, 
marcando-se pela tatuagem feita por detentos em um presídio e resgatadas em fotos 
(Mendes) e sobre o corpo orgânico, clinicamente impresso em imagens digitais que pode 
ser ressignificado em trabalhos artísticos ou pela própria prática de leitura em 
determinadas condições de produção, retomando um sentido de sujeito (Hashiguti). Nos 
estudos, são acionados conceitos como os de memória discursiva como espaço do dizível 
(M. Pêcheux), regularidades enunciativas (M. Foucault) pensadas na relação com as 
imagens, técnicas de poder e disciplinarização dos corpos (M. Foucault), arquivo (M. 
Foucault), corporalidade e gestos de interpretação opticamente possíveis no discurso (S. 
Hashiguti). Objetiva-se que os trabalhos ampliem as práticas de leitura discursivas e 
contribuam com um retorno teórico-analítico para disciplina análise de discurso ao 
teorizar e conceitualizar discursivamente a imagem, o corpo e outras materialidades 
significantes em sua relação com o verbal. 
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POR QUE OS HOMENS FAZEM SEXO E AS MULHERES FAZEM AMOR? UM 
ESTUDO ANALÍTICO-DISCURSIVO DO LIVRO DE ALLAN E BARBARA 

PEASE 
 

Ana Flora Schlindwein (Unicamp)  
anaflora@ig.com.br 

 
Ações humanas como comer, copular e defecar são, para muitos, simples atos naturais, 
quando de fato são regulamentados e atravessados por questões culturais, sejam da 
ordem moral, religiosa, política e etc. A pretensa simplicidade biológica é 
problematizada por Foucault (2009), que nos alerta sobre a existência de dispositivos 
disciplinares criados pelo poder que buscam “domesticar” o(s) corpo(s). Dentre esses 
corpos encontra-se o da mulher. Efeito de uma construção que data de séculos, o 
imaginário sobre a mulher e o seu corpo é um amálgama heterogêneo composto por 
discursos de cunho religioso, moral, jurídico e médico-científico, entre outros. A 
formação desse imaginário só pode ser entendida se metodologicamente estudada, por 
isso, o objetivo geral desta pesquisa é resgatar o processo de formação do discurso sobre 
o corpo da mulher, sendo a Análise do Discurso (doravante AD) o aparato teórico-
metodológico adotado como referência para tal intuito. Um conceito central neste 
estudo é o de memória discursiva. Também chamada de “efeitos de memória”, “memória 
constitutiva” ou “interdiscurso”, a memória discursiva é o “trabalho histórico da 
constituição do sentido (o dizível, o interpretável, o saber discursivo)” (ORLANDI, 
2003, p.47-8). Ela é constituída pelo saber discursivo, ou seja, por tudo que já foi dito e 
também pelo o que foi esquecido. Devido à necessidade de estabelecer um limite ao 
abordar um tema tão complexo como a construção do imaginário sobre a mulher, nesta 
apresentação o foco será o discurso científico ocidental sobre o ser do sexo feminino e a 
divulgação resultante dessa construção de saber. Serão brevemente apontados alguns 
acontecimentos constitutivos da formação discursiva científica sobre o corpo feminino e 
através da recuperação de certos sentidos estabelecidos pelo discurso científico ao longo 
da história ocidental buscar-se-á entender que sentidos sobre a mulher e seu corpo livros 
de grande sucesso colocam em circulação, como, por exemplo, Por que os homens 
fazem sexo e as mulheres fazem amor, escrito por Allan Pease e Barbara Pease, publicado 
pela primeira vez no Brasil em 2000. Mais especificamente, para esta apresentação, será 
analisado o funcionamento conjunto da imagem da capa do livro de Allan e Barbara Pease 
e do seu título (Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor?) e subtítulo 
(Uma visão científica (e bem-humorada) de nossas diferenças). Como já mencionado, a 
escolha desse livro se deve à sua grande aceitação pelo público brasileiro (ele estava na 
oitava posição entre os livros mais vendidos de 2006, segundo o caderno Ilustrada da 
Folha de São Paulo, isso seis anos depois da sua primeira publicação). Ao final 
apontaremos como o discurso científico é ainda atravessado pelo discurso religioso, com 
raízes na moral judaico-cristã, moral essa que produziu um estereótipo da mulher que foi 
retomado (ainda que parcialmente) e expandido e explicado cientificamente. 

mailto:anaflora@ig.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

85 

 

 

UM ESTUDO DISCURSIVO SOBRE O CORPO FEMININO NAS IMAGENS DE 
MÍDIA DOS DESFILES DE ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL CARIOCA 

 
Danilo Corrêa Pinto (UFU)  

dam_correa@yahoo.com.br 
 
Este trabalho visa abordar a festa carnavalesca brasileira, mais especificamente os desfiles 
de escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, partindo da análise dos sentidos 
possibilitados pelo discurso da mídia para esse tipo de festa e que constroem uma 
representação imaginária sobre o corpo brasileiro. Para entendermos esses sentidos 
produzidos para a festa carnavalesca, pelo recorte aqui proposto do desfile de escolas de 
samba e das técnicas de poder praticadas nos corpos, focamos, especialmente, o corpo 
feminino, entendido como corpo de mulheres. Consideramos que há diferentes maneiras 
de significar o corpo ao longo da história da humanidade a partir das inscrições dos 
sujeitos em diferentes discursos, como o do carnaval, por exemplo, bem como há 
diferentes relações interpessoais que se estabelecem a partir de sua presença ou ausência 
ao nível do que é opticamente apreensível. Neste estudo, nosso enfoque é o corpo 
feminino que desfila no carnaval de escolas de samba carioca e que, em relação a outros 
corpos, como compreendemos, fica mais visível no discurso imageticamente construído 
pela mídia sobre esse evento. A hipótese é a de que essa maior visibilidade do corpo 
feminino nos materiais produzidos pela mídia, provoca efeitos tanto nos discursos sobre 
o carnaval carioca e brasileiro, possibilitando associações do carnaval com um sentido de 
corporalidade feminina e regularizando, pelas imagens, a maneira com que o corpo deve 
(pode, discursivamente) aparecer nesta festividade, quanto nos próprios corpos 
femininos, isto é, nas transformações estéticas que vem sofrendo e nas práticas de 
linguagem. Ou seja, partimos da hipótese de que o corpo feminino no/do carnaval é 
fortemente significado através dos recortes visuais (fotografias, ângulos e focos das 
filmagens) construídos pela mídia televisa e impressa em seu atravessamento por outros 
discursos (e.g.: da estética, da cultura pop etc.) e que esse discurso regulariza as formas 
que se tornam padrão para um imaginário de corpo possível no carnaval de desfile de 
escolas de samba carioca e, por extensão, as formas que se tornam referência num 
discurso de identidade do corpo feminino brasileiro. Assim, defendemos que o discurso 
da mídia regulariza, organiza e dociliza, nos termos de Michel Foucault, os corpos 
femininos pelo que chamamos de regularidade imagética. 
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TECNOLOGIAS DE IMAGEM, REPRESENTAÇÕES DO CORPO E O JOGO DE 
SENTIDOS ENTRE O CLINICAMENTE ESCANEADO E ARTISTICAMENTE 

RESSIGNIFICADO 
 

Simone Tiemi Hashiguti (UFU) 
simonehashiguti@yahoo.com 

 
Em maio de 2011, a procuradoria do estado mexicano de Chiapas divulgou a imagem 
produzida por equipamento de raio-X de sujeitos latino-americanos e asiáticos que 
tentavam entrar nos EUA dentro de um de caminhão próximo à cidade de Tuxtla 
Gutiérrez. A imagem permite verificar a presença de corpos amontoados, em pé e 
sentados, numerosos, representados como impressões claras de formato humano em 
fundo preto. A imagem diz da capacidade atual das máquinas de controle de Estado sobre 
os indíviduos, que permite a constatação quantitativa daqueles que se engajam em 
movimentos ilegais de imigração (nos discursos sobre tecnologia e jurídico, por 
exemplo), e diz também das possibilidades históricas de representação dos corpos, das 
diversas modalidades de texto (uma chapa de raio-X é um texto) que vão construindo 
diferentes práticas de leitura e sentidos para o corpo. O corpo capturado e 
disponibilizado pelo raio-X é o corpo que tende para o clinicamente analisável e 
destituído de subjetividade (discurso médico, por exemplo), mas, nas condições de 
produção da foto mencionada (dentro de um caminhão, em grande número, com quase 
nenhum espaço entre si), que corpo é esse? Ele poderia ser somente o item 
numericamente apreensível pelo discurso jurídico ou clínico, mas que ele sentidos ele 
revolve na memória das imigrações, das relações entre povos e espaços possíveis de 
vivência, isto é, em outros discursos, na textualização da própria imagem da forma como 
foi veiculada na mídia? Neste estudo, discuto a relação entre representações digitais do 
corpo, as leituras clínicas e o deslize de sentidos que retomam a subjetividade a partir de 
movimentos de ressignificação dos textos em práticas de linguagem artística e midiática. 
Para tanto, além da análise da referida imagem, apresento a uma análise das obras das 
artistas Karen Ingham (Universidade de Swansea) e Susan Aldworth (Artista residente no 
Instituto de Neurociências da Universidade New-Castle) que vêm abordando, em seus 
trabalhos, a relação entre representações digitais da neuroanatomia humana e a 
compreensão do sujeito em si (self). As artistas apontam que as tecnologias digitais 
contemporâneas têm transformado o cérebro e outras partes do corpo em materialidades 
permeáveis, nunca tão acessíveis ao conhecimento científico quanto agora, e discutem o 
conceito de incorporação, no batimento com sua oposição, a des-incorporação, 
compreendendo que nos processos e imagens clínicas há uma leitura que tende para o 
anonimato, para o corpo como dado médico sem sujeito. Num movimento de retorno ao 
self, as artistas exploram como as imagens digitais de ossos e órgãos humanos, tratadas 
por técnicas artísticas, podem ser ressignificadas e restituir o sujeito perdido na leitura 
clínica. Na análise que proponho sobre suas obras, na relação com a imagem dos 
imigrantes, retomo os conceitos de memória discursiva como possibilidade histórica do 
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sentido, discurso como instância material da ideologia e imagem como materialidade 
significante opticamente apreensível para discutir o processo de deslizamento de sentido 
entre o dado clínico e a imagem artística e refletir sobre os diálogos interdisciplinares 
possíveis nessas leituras. Reflito também sobre a transgressão dos limites entre as 
diferentes disciplinas para pensar o sujeito. 
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RELAÇÕES ENTRE IMAGEM FOTOGRÁFICA, CORPO E ARQUIVO 
 

Talita Mendes (UNICAMP)  
talitamendes.av@gmail.com 

 
A artista Rosângela Rennó, principalmente a partir da década de 90, dedica-se à 
apropriação e recontextualização de fotografias e negativos de diferentes origens. É o 
caso da obra Cicatriz, composta por registros fotográficos dos presos do Complexo 
Carandiru provenientes do Museu Penitenciário Paulista e datados da primeira metade 
do século XX. As imagens foram justapostas a alguns textos extraídos do Arquivo 
Universal, conjunto de artigos de jornal colecionados pela artista e freqüentemente 
revisitado para compor suas obras. Os corpos em questão são os de presidiários que se 
auto-cicatrizavam ou que o faziam entre si, sob o olhar externo e onipresente do Estado. 
A prática das escarificações pode ser entendida como um gesto de resistência dos 
detentos contra uma política da amnésia — então fundamentada em instrumentos 
coercitivos e repetitivos, com a finalidade de condicionamento dos indivíduos. Aqui, 
encontramos a fotografia como um dispositivo de poder vinculado a um sistema de 
classificações tipológicas, supostamente capaz de evidenciar indícios corporais que 
acusariam a predisposição à delinqüência. De modo mais amplo, enquanto registros de 
marcas-desvios de cunho não simplesmente social, mas também biológico, esta função 
atribuída à fotografia não levaria à evidência de um paradoxo no interior do sistema 
carcerário? Como reconduzir o sujeito a um comportamento padrão se a identificação 
antropométrica considerava, além das marcas corporais, os desvios aparentes nas 
características externas determinadas, em última instância, pela genética? Na escolha da 
artista em apresentar as escarificações, como descrever positivamente as marcas 
cicatriciais registradas se aos registros escapam a positividade da dor? Esta dupla 
“positividade”, a da fotografia não negativada na função de correspondente direta entre o 
real/objetivo e o biológico, também está calcada em seus usos enquanto procedimento 
de arquivo, então abordado por Allan Sekula e Maria Angélica Melendi. Nas 
particularidades que proponho a seguir, pode-se pensar na relação da fotografia e da 
prática artística com as noções de arquivo tratadas por Jacques Derrida e Michel 
Foucault. Derrida esclarece duas acepções etimológicas do termo arquivo ― origem e 
poder de uma autoridade ― relacionando-as com a memória. A autoridade se dá através 
do poder sobre a manutenção ou supressão da memória ― aliás, partes dela―, 
possibilitando discursos e interpretações específicos do arquivo, o que pode ocorrer a 
nível pessoal ou, quando se trata de um lugar institucional, ao nível histórico. O mal de 
arquivo explicitado pelo filósofo relaciona-se à pulsão de morte discutida por Freud, aqui 
compreendida enquanto amnésia, e se deve a aspectos psíquicos ou políticos. Em 
Cicatriz, bem como em algumas outras obras da artista mais diretamente ligadas à minha 
pesquisa de mestrado (financiada pela FAPESP), proponho que Rennó problematiza as 
duas significações de arquivo acima mencionadas: o poder sobre o documento exercido 
pelo Estado em um lugar específico e o poder que ela, enquanto artista, passa a exercer 
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sobre estes vestígios/evidências ao recontextualizá-los em instituições de arte: espaços 
expositivos tais como museus e galerias, que são também espaços de poder. É nesta 
perspectiva que os escritos de Michel Foucault acerca das dinâmicas do arquivo são 
considerados. 
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GRUPO 
11 

DIPE - DISCURSOS, IDENTIDADES, POLÍTICA E ÉTICA  
 

Cristine Gorski Severo (UFSCar/Líder) 
crisgorski@gmail.com 

O grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq desde 2009, atua em dois eixos interligados 
que envolvem a análise e compreensão do funcionamento de discursos e processos de 
constituição das subjetividades a partir de (i) um viés político, focando, por um lado, as 
tecnologias sócio-históricas de poder e, por outro, a esfera público-política de interação 
plural, entendida como espaço de diálogo e de ação em liberdade dos sujeitos; (ii) um viés 
ético compreendido tanto como a relação que os sujeitos estabelecem consigo mesmos e 
com os outros, como também um conjunto de regras assumidas pelos sujeitos de forma a 
configurar um dado modo de viver e agir no mundo. Os trabalhos desenvolvidos por este 
grupo compartilham, de forma geral, o interesse por estabelecer um diálogo com sujeitos 
inscritos em esferas não-acadêmicas, marginais e cotidianas, colocando em tela práticas e 
discursos interculturais. Mais especificamente, as pesquisas que integram a proposta do 
grupo têm focado a relação entre discursos marginais e hegemônicos, visando ilustrar 
tanto os procedimentos políticos e éticos inscritos nessa relação, como as relações de 
poder constitutivas da produção, circulação e recepção dos discursos periféricos. Os 
trabalhos vinculados ao grupo incluem desde pesquisas de iniciação científica até de 
doutorado, variando entre os seguintes temas: análise linguístico-discursiva da construção 
da identidade nacional em sociedades pós-coloniais, interculturais e híbridas; 
compreensão da produção, circulação e recepção do RAP, do FUNK e de literaturas não 
canônicas (Chick-Lit e Fanfics); desvelamento do funcionamento do poder na produção e 
circulação de discursos e subjetividades no universo digital, em especial nas redes sociais e 
em práticas de etiquetagem social (Folksonomia); análise das implicações políticas e éticas 
de discursos em defesa da diversidade linguística e do multilinguismo na Internet; entre 
outros. O referencial teórico que tem sustentado as reflexões e o percurso metodológico 
dos trabalhos incluem os escritos de Michel Foucault, em especial das fases genealógica e 
ética; os textos de Mikhail Bakhtin sobre o romance e a cultura popular, principalmente 
aqueles publicados entre os anos 1934 e 1941; e o pensamento crítico de teóricos que 
têm se debruçado sobre temas como interculturalidade e descolonialidade, entre os quais, 
Hall, Canclini, Walsh e Quijano. A abordagem discursiva do grupo tem se apoiado sobre 
as orientações de Foucault e de Bakhtin, com vistas a um diálogo entre estes dois teóricos. 
O viés linguístico adotado pelo grupo segue os trabalhos críticos dos estudos de variação e 
mudança linguística, em especial aqueles vinculados à terceira onda, em que a estrutura 
linguística é vista como fissurada, permeável e lócus de materialização dos discursos. 
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FANFICS: DISCURSO, PODER E IDENTIDADE 
 

Ana Rosa Leme (UFSCar /IC)  
anarosa.c@hotmail.com 

 
 As fanfics (abreviação do inglês “fanfiction”, ficção de fã) são (re)escritas criativas e livres 
de um determinado texto-fonte de natureza ficcional, podendo este circular por suportes 
e gêneros diversos, como livros, séries, filmes, jogos, mangás, bandas etc. Caracterizada 
por ter leitores específicos (os fãs), essa prática de (re)escrita, tomada como um gênero 
discursivo, é marcada por questões fortemente identitárias, o que a singulariza em 
relação aos demais tipos de produções baseados em releituras e reescritas de obras 
ficcionais. Tendo sua origem no meio restrito dos fanzines (revistas produzidas por fãs a 
pouco ou nenhum custo e destinadas a um público específico), as fanfics tiveram sua 
veiculação e circulação potencializadas com o advento da internet. Engana-se, porém, 
quem pensa que tal acontecimento proporcionou ao gênero grande popularidade, pois a 
aparente facilidade e liberdade de acesso às fanfics, que a internet viabiliza, esbarra em 
regras específicas que caracterizam o domínio desta prática social. O presente trabalho 
trata da descrição de tais regras e, concomitante a esta descrição, da análise foucaultiana 
da relação entre poder, subjetividades e discursos que caracterizam as fanfics tomadas 
seja como prática social, seja como gênero discursivo. Mais, especificamente, a pesquisa 
tem como objetivos: (i) uma descrição sócio-histórica das condições de surgimento das 
fanfics, pontuando os fatores que tornaram possível esse gênero/prática social marginal, 
e (ii) uma análise do modo pelo qual o poder opera, seja impondo certas regras para a 
elaboração das fanfics, seja resistindo aos padrões canônicos literários, seja 
marginalizando essa prática e criando um espaço em que a (re)escrita de textos está 
diretamente ligada à construção de identidade literária de fãs leitores e escritores. O sítio 
Fanfiction.net foi utilizado como lócus para levantamento do corpus da pesquisa por ser 
considerado o maior e mais conhecido portal que reúne e disponibiliza gratuitamente as 
fanfics em várias línguas. 
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POR UMA RELAÇÃO POLÍTICA ENTRE FORMA E SENTIDO: 
HIBRIDISMOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS EM TELA 

 
Cristine Gorski Severo (UFSCar) 

crisgorski@gmail.com 
 
Trata-se de discutir a clássica relação entre forma e sentido partindo-se do pressuposto 
de que língua-estrutura e discurso-evento não são realidades autônomas e independentes, 
mas se afetam mutuamente ao serem saturadas política e ideologicamente. A relação 
entre estrutura linguística e discurso será tematizada em análises de situações de 
plurilinguismo, pluridiscursividade e de hibridização, em que a estrutura linguística é 
tomada como variável, fissurada e lócus de manifestação dos mais diferentes discursos. Já 
a dimensão política será vista no funcionamento do poder que, ao operar tanto 
homogeneizando quanto estratificando línguas e discursos, produz, entre outros efeitos, 
a hierarquização das línguas (línguas oficiais, nacionais, locais) e a coexistência 
conflituosa de línguas, dialetos e vozes sociais. Toma-se como base teórico-metodológica 
uma correlação entre as reflexões de Mikhail Bakhtin sobre plurilinguismo, 
pluridiscursividade e hibridização e os trabalhos de Michel Foucault sobre poder, 
resistência e discurso. Os seguintes níveis de análise da heterogeneidade linguístico-
discursiva são propostos para se compreender a complexidade linguístico-discursiva do 
contexto angolano: i) a existência de uma pluralidade de vozes sociais em uma “mesma” 
língua; (ii) a coexistência dialógica de línguas e dialetos; (iii) a relação dialógica entre 
vozes sociais circulantes por diferentes línguas e dialetos; (iv) a hibridização de línguas, 
dialetos e vozes sociais. A escolha de Angola para a realização da pesquisa justifica-se por 
ser uma sociedade pós-colonial em que a língua portuguesa é oficial e opera como 
bandeira de libertação, objeto de disputa e conflito, instrumento de unificação nacional e 
símbolo local de construção identitária. A busca por uma compreensão do 
funcionamento complexo de línguas e discursos que operam como bandeira de 
reivindicação de uma identidade nacional e local possibilita retomar e repensar a clássica 
relação entre forma e sentido/língua e discurso, tão cara aos estudos linguísticos em 
geral e às subáreas de análise do discurso e de política linguística em específico. 
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RELAÇÕES DE PODER E A QUESTÃO DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NAS 
UNIÕES PRÓ-INTERLÍNGUA E REDE MAAYA 

 
Gabriela Oliveira Teixeira (UFSCar/IC)  

gabrielaoliveirat@gmail.com 
 

Observando dois movimentos que têm como pauta a questão da diversidade linguística, 
esta pesquisa visa descrever e analisar de que maneira tal diversidade é considerada em 
cada uma dessas esferas ideológicas. O primeiro movimento analisado sustenta e defende 
a inclusão de todas as línguas vivas no ambiente web, de modo que haja um 
multilinguismo igualitário no espaço virtual. A instituição que veicula esse discurso é a 
Rede Mundial para a Diversidade Linguística (Maaya), uma organização internacional que 
tem diversos parceiros, alguns deles com um histórico considerável nas questões de 
direitos universais, como a ONU e a UNESCO. Por outro lado, tem-se um movimento 
que defende a existência da língua auxiliar Interlíngua, que mescla sete línguas de base 
greco-latina (inglês, português, espanhol, italiano, francês, russo e alemão), de forma 
que essa combinação de línguas diversas possibilite a compreensão da Interlíngua por um 
grande número de pessoas. Na defesa dessa visão, tem-se a União Brasileira pró 
Interlíngua (UBI) e a Union Mundial pro Interlingua (UMI). Apesar de apoiarem 
medidas diferentes, a rede Maaya e as uniões pró-Interlíngua manifestam 
posicionamentos próximos, como a crença de serem politicamente neutras e também o 
pressuposto de serem capazes de facilitar as comunicações internacionais, seja por incluir 
a diversidade linguística ou por homogeneizá-la. Mas, por trás desses argumentos que 
aparentemente visam atitudes benéficas a favor da multiplicidade e das interações 
interlinguísticas, mostra-se necessário verificar a natureza política desses modelos de 
tratamento da diversidade linguística. Assim, tomando como base os estudos de Michel 
Foucault, objetiva-se neste trabalho observar a Interlíngua como um produto político, de 
natureza não neutra e, logicamente, incapaz de contemplar equitativamente as sete 
línguas em sua constituição, fato que denuncia um certo funcionamento do poder em 
relação à diversidade. A partir da análise de suas regras e constituição, essa língua auxiliar 
será considerada também como um híbrido intencional (conforme a teoria bakhtiniana), 
em que línguas e vozes sociais se misturam, sem se fundir. Comparativamente, serão 
analisados os discursos da rede Maaya sobre a defesa de um (suposto) espaço igualitário 
para que todas as línguas possam ter o mesmo status, atentando em especial para 
questões de natureza tecnológica e política que contribuiriam ou dificultariam para a 
disseminação “igualitária” das línguas na Internet. Pretende-se, assim, descobrir quais 
relações de poder estão em jogo, revelando as estratégias políticas em torno da 
diversidade linguística em cada um desses dois movimentos. 
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“QUEM SOU EU” PARA O ORKUT? PODER E DISCURSOS NA 
CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES DIGITAIS 

 
Lícia Frezza Pisa (UFSCar) 

liciafrezza@hotmail.com 
 

“Quem sou eu” é um espaço de preenchimento no perfil do Orkut em que o usuário é 
dado a falar sobre si, a dizer sobre sua identidade. Este trabalho abordará a construção da 
subjetividade digital a partir de um dispositivo confessional em que o usuário é posto a 
falar incessante e detalhadamente sobre si no espaço digital. A fundamentação teórica se 
pauta nos estudos de Michel Foucault sobre a relação entre discurso, sujeito e poder, em 
que o poder é tido como contínuo, múltiplo, microfísico, multifacetado e, sobretudo, 
produtivo. As análises serão feitas a partir da investigação das variadas opções identitárias 
exigidas no preenchimento de perfil no Orkut, ação obrigatória para quem deseja existir 
nessa e em outras redes sociais. Defende-se neste trabalho que a Internet é um espaço 
extremamente vigiado e controlado, e esse controle, essa vigilância e os efeitos desses 
mecanismos nas redes sociais da Internet permeiam os discursos e a constituição dos 
sujeitos. Desse modo, a identidade construída no Orkut, muito longe de ser fruto de 
uma ação “espontânea” ou “livre”, sofre tensões e regulamentações desse ambiente 
virtual, entendido como tendo forte capacidade de inclusão e de abrangência de diversas 
expressões culturais. Dadas a abrangência, as possibilidades que a Internet fornece e a 
“suposta” democracia e os espaços de liberdade em que tudo é aparentemente permitido, 
se faz necessário pensar até que ponto e de que maneira as relações de poder e de 
disciplina circulam por essa espacialidade “democrática”, produzindo, entre outras coisas, 
subjetividades. Como resultado da pesquisa, apresentaremos o modo de funcionamento 
do poder na construção de uma auto-representação (perfil), movida pela sensação criada 
no usuário de livre expressão e circulação. Uma das especificidades do poder na web é a 
incitação contínua do sujeito à circulação e, com isso, tem-se um rastreamento detalhado 
e pontual de seus trajetos, relações, gostos, etc. Os efeitos deste registro contínuo são 
tanto a constituição de saberes e identidades, como a potencialização e individualização 
dos mecanismos de publicidade. Assim, se “quem sou eu” para o usuário é um modo de 
seduzi-lo a falar de si, para o Orkut diz respeito a um tipo de consumidor, um modo de 
segmentar tendências e apreender/produzir saberes e subjetividades. 
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A RELAÇÃO ENTRE DISCURSO E PODER NA FOLKSONOMIA 
 

 Lívia de Lima Reis (UFSCar) 
livialreis@gmail.com 

 
A Era da Informação caracteriza o contexto contemporâneo, que se configura por novas 
relações entre o conhecimento e o mundo, relações estas permeadas pelas novas 
tecnologias de informação, dentre as quais, as ferramentas da Web 2.0. A folksonomia, 
uma dessas ferramentas, proporciona novas formas de geração de informações pelo 
compartilhamento e apreciação social de conteúdos digitais, pela negociação de conceitos 
e pela formação de um tipo de rede social mediante a constituição de grupos de interesse 
em comum. A folksonomia, além de possibilitar a disponibilização de conteúdos digitais, 
é também uma prática colaborativa de organização desses conteúdos, pois qualquer 
sujeito pode atribuir tags que funcionam como “etiquetas” de classificação e rotulação de 
um dado assunto ou conteúdo. O fato de a Web 2.0 possibilitar uma circulação “livre” 
dos usuários e discursos, e a folksonomia ser tida como uma prática criativa e igualmente 
“livre” de etiquetagem social, não implica a inexistência de relações de poder. O poder, 
nesse contexto, assume novas configurações, operando por meio do controle que os 
sujeitos sofrem e exercem sobre seus próprios discursos e sobre os discursos do outros. 
Os sujeitos agem como instâncias de controle dos discursos a partir do lugar onde estão 
inseridos na sociedade, nas esferas ideológicas e nos gêneros discursivos a partir de onde 
falam, sendo perpassados e constituídos por discursividades advindas de instâncias 
ideológicas já constituídas como a religião, a medicina, a arte, a pedagogia, a ciência, a 
justiça, etc. Entretanto, essas instâncias ideológicas relativamente estabilizadas não são 
soberanas, o que se evidencia na ação criativa possibilitada pela folksonomia. Neste 
trabalho, a partir da noção de Michel Foucault sobre a relação entre discurso e poder, 
será ilustrado como, no jogo da folksonomia, o poder opera pelas ações responsivas dos 
sujeitos, os quais passam a ser as próprias instâncias reguladoras dos discursos num 
espaço em que o poder circula de uma outra maneira, favorecendo a “liberdade” para a 
avaliação e criação de novas categorias de classificação por meio das tags. Constituirão o 
corpus desta pesquisa comentários dos sujeitos postados no Last.fm, site de 
armazenamento de conteúdos musicais em que é possível observar e analisar como são 
feitas as avaliações sociais mediante a atribuição de tags a diversos temas do universo 
musical. As noções foucaultianas aplicadas à compreensão da folksonomia no ambiente 
digital fornecem a base teórica para se analisar os novos meios de circulação do poder na 
Era da Informação. 
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RELAÇÕES DE PODER E DISCURSO: O RAP E O FUNK COMO FORMAS DE 
ENFRENTAMENTO AO DISCURSO HEGEMÔNICO 

 
Marina Haber de Figueiredo (UFSCar/PPGL)  

marinahaber@uol.com.br 
 

Em meio a uma sociedade permeada por relações de poder e regida por discursos 
hegemônicos que procuram, por meio de discursos excludentes, a constituição de uma 
sociedade respaldada por valores da identidade em detrimento da alteridade, e da norma 
em detrimento da diferença, o presente trabalho se propõe a estudar os processos éticos, 
estéticos e políticos, estando os três interligados, de constituição das subjetividades pelo 
funk e o rap, a partir da compreensão das condições produção, circulação e recepção do 
que é chamado de arte da periferia no Brasil. O rap e o funk brasileiros, entendidos 
como movimento de cultura popular urbana, buscam fazer com que a “favela” não só 
tenha voz e visibilidade, mas também possa ‘circular”, ser vista e ouvida para além das 
suas cercanias espaciais. A construção e a circulação da “favela” tomada como discurso 
constituem uma das especificidades dessas práticas culturais, a ser analisada nesta 
pesquisa. Malgrado haja um movimento de “criminalização” desses movimentos de 
cultura urbana, visível na ação repressiva policial e em reportagens veiculadas pela mídia 
conservadora brasileira, verifica-se que a realidade da favela é constituída por discursos 
heterogêneos, o que se evidencia em suas produções locais artísticas (dança, música, 
artes gráficas entre outros). Associar o rap e o funk ao crime é cometer um ato de 
violência legitimado pelo poder do Estado, materializado na ação policial, que visa 
enfraquecer as vozes da “favela”. Vale dizer que muito embora as temáticas referentes à 
violência, ao tráfico e também à sexualidade estejam presentes nas letras das canções, 
bem como nas coreografias do funk e rap, os sujeitos ético-estéticos desses movimentos 
não buscam incitar a violência, mas retratar a especificidade das relações de poder em 
que se inscrevem. Ao que tudo indica, o sujeito estético presente nessas manifestações 
culturais, ao buscar que suas vozes sejam audíveis e visíveis também fora do seu espaço 
de atuação, promove a desestabilização de algumas relações constituidoras do discurso 
hegemônico, ao mesmo tempo em que acena para novas formas de subjetivação e de 
relação social e, assim, para a constituição de uma sociedade alicerçada pela relação com 
uma certa alteridade. Dessa forma, busca-se por meio de uma análise fundamentada nos 
estudos foucaultianos sobre a relação entre poder, discursos e sujeitos: (i) averiguar, 
analisar, anunciar/denunciar as relações de poder que respaldam e sustentam os 
discursos hegemônicos que propagam a criminalização ou a exclusão dessas práticas 
culturais; (ii) compreender e analisar as relações locais de poder que funcionam como 
resistência a esse poder normatizador. O corpus da pesquisa compreende letras das 
canções de rap e funk, bem como imagens e vídeos, na sua maioria veiculados no 
Youtube, sobre os encontros de rap e bailes funks, com suas coreografias sensuais e 
outras formas de manifestação/construção de uma certa corporeidade, visível, por 
exemplo, em uma estética da vestimenta; o corpus também compreenderá os variados 
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discursos e imagens, entre eles aqueles de caráter criminalizador, veiculados pelas mídias 
de massa e digital dos bailes/encontros e da relação entre os MC´S e DJ´S e o público 
participante. 
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LIVRO DIDÁTICO E RACISMO 
 

Sueli de Cássia Tosta Fernandes (UFSCar/PPGL) 
fernandes.sueli@gmail.com 

 
Trata-se de uma pesquisa que pretende analisar os discursos, materializados verbal e 
imageticamente em textos didáticos da disciplina de história, capazes de legitimar e 
propagar ideias preconceituosas em torno da questão racial. Serão analisados textos 
didáticos de três momentos históricos: (i) Década de 1930 – Estado Novo, que buscava a 
construção de uma identidade nacional; (ii) década de 1970 – ditadura militar, quando o 
ensino é visto sob a ótica da segurança nacional; e (iii) as décadas de 2000/10 – período 
democrático caracterizado pela ideia de igualdade e justiça como valores basilares. O 
corpus de pesquisa compreenderá textos sobre o período colonial no Brasil, veiculados 
em livros didáticos da disciplina de história e direcionados ao ensino fundamental. Busca-
se, no percurso histórico dos discursos, identificar a emergência da transformação desses 
discursos que culminou com o fato de o Estado tornar obrigatório o ensino da história e 
cultura afrobrasileira, através da Lei 10.639/03, que alterou a lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº. 9.394). Por isso, a longa duração e a heterogeneidade 
marcam a seleção do corpus de pesquisa. A pesquisa visa estabelecer uma relação entre as 
políticas do livro didático e a construção das identidades étnico-raciais no Brasil por um 
discurso historiográfico-pedagógico. Desse modo, espera-se (i) verificar quais e como as 
leis se ocuparam da questão identitária dos negros, focalizando a representação que os 
mesmos vêm recebendo ao longo da história no livro didático; (ii) ressaltar as condições 
políticas constitutivas do discurso sobre a escravidão presente no livro didático de 
história; (iii) comparar os discursos didáticos nos três períodos históricos em estudo para 
revelar o percurso de construção das certas representações sobre a identidade negra. A 
análise se fundamentará em uma perspectiva foucaultiana, que fornecerá as ferramentas 
para se refletir sobre os saberes produzidos nos livros didáticos, atravessados por poder, 
isto é, produzidos através de uma tecnologia de poder que legitima determinados 
discursos, no caso desta pesquisa, sobre o afrobrasileiro. Pretende-se mostrar como as 
noções foucaultianas de saber-poder e biopoder podem contribuir com as reflexões sobre 
as questões etnicorraciais do material didático. 
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O PERCURSO DE CONSTITUIÇÃO DE UM ESCRITOR INDEPENDENTE: 
ESTUDO DE CASO 

 
Talita Maria de Souza (UFSCar/TCC)  

tallitta.souza@gmail.com 
 

A ampla expansão da internet trouxe consigo uma série de possibilidades e 
oportunidades, entre elas o espaço para que qualquer pessoa possa dar visibilidade ao seu 
trabalho. Com isso, temos acompanhado uma série de profissionais saindo do anonimato, 
entre eles os escritores independentes. Esses escritores sempre existiram, mas o espaço 
da internet e o apoio das redes sociais e dos blogs literários, que são relativamente 
recentes, têm sido fundamentais para a potencialização da divulgação de seus trabalhos, 
mesmo sem o apoio da mídia tradicional. Esta pesquisa visa estudar os processos de 
construção da identidade de uma escritora independente brasileira do gênero Chick-Lit 
(vulgarmente conhecido como Literatura de mulherzinha, nome oriundo da junção de 
“chick”, gíria americana para o termo “jovem mulher”, e “lit”, encurtamento para 
“literature”) através da observação da produção, circulação e recepção de um de seus 
livros na esfera digital. Observaremos as etapas de circulação e recepção do texto da 
autora pelo rastreamento de blogs literários que comentam a sua obra. O suporte digital 
foi escolhido por ser o principal meio de divulgação e de diálogo entre a escritora e os 
leitores. Além disso, justifica-se a opção pelo suporte digital devido ao fato de os blogs 
serem construídos de maneira bastante amadora, por leitores e escritores que se sentem 
impelidos a dividir suas experiências de leitura através de resenhas, criando, assim, um 
espaço interessante e inovador de discussão e análise dos gestos de leitura dos trabalhos 
dos escritores independentes. A instância de produção englobará, além da análise das 
instâncias reguladoras da produção da obra independente, entrevistas a serem feitas com 
a escritora de forma a rastrear o seu percurso de escrita e as suas valorações sobre essa 
prática. Serão utilizadas como base teórico-metodológica as discussões de Michel 
Foucault a respeito da relação entre jogos de poder, discurso e autoria. A 
contextualização do universo digital será pautada nos trabalhos de Henry Jenkins sobre a 
convergência das mídias, além das reflexões de Stuart Hall a respeito da pós-
modernidade e da globalização. 
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RELAÇÕES DE PODER, CULTURA E AUTORIA 
 
Tatiana Aparecida Moreira (UFSCar/PPGL) 

moreira.tatyana@gmail.com 
 

O movimento Hip Hop é permeado por algumas culturas, uma vez que tem influências 
norteamericanas, africanas e caribenhas em sua constituição e tem, como elementos, a 
dança break, com muitos passos que surgiram na tentativa de se imitar os feridos no 
combate do Vietnã; o MC (Mestre de Cerimônia) ou rapper, quem produz e canta os 
raps (que significa rhythmandpoetry, ou seja, ritmo e poesia); o graffiti, que envolve as 
artes plásticas feitas pelos grafiteiros; e o DJ, responsável pelos arranjos musicais. É um 
movimento híbrido, tendo em vista que utiliza, como signos de identificação, elementos 
provenientes de diversas classes e nações (CANCLINI, 2008). O Hip Hop é um 
movimento que, por meio de ações e de seus elementos, questiona, critica e suscita uma 
atitude responsiva-ativa (BAKHTIN, 2003) tanto dos que participam do movimento 
quanto daqueles que não fazem parte dele. Em terras brasileiras, o Hip Hop chegou por 
volta da década de 1980 e consolidou-se na década seguinte. Está presente em, 
praticamente, todo o território nacional, principalmente em regiões de periferia, tendo 
passado por reelaborações e reacentuações especialmente no contexto popular urbano. 
Entre os grandes nomes do movimento no cenário nacional, destacam-se o grupo 
RacionaisMC’s, de São Paulo, e MV Bill, do Rio de Janeiro, seja pelo teor crítico 
polifônico de seus raps, os quais narram e expõem de forma questionadora e 
contestatória o cotidiano na/da periferia, seja pelas atividades sociais que desenvolvem 
nas periferias. Este trabalho tem como suporte teórico-metodológico os estudos de 
Foucault sobre autoria, relações de poder e resistência e visa analisar as condições de 
produção, circulação e recepção de alguns raps a fim de se compreender como se dá a 
construção e legitimação política da autoria no interior do movimento urbano Hip Hop. 
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GRUPO 
12 

gepCE - GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIA E 
ENSINO   
 

Maria José P. M. de Almeida (UNICAMP)  
mjpma@unicamp.br 

Nos dois primeiros CIAD relatamos um pouco da trajetória do grupo de estudo e 
pesquisa em Ciência e Ensino - gepCE, um dos grupos do diretório do CNPq, 
institucionalizado na UNICAMP em 1995. Apontamos seus três eixos de pesquisa: 
Educação, Ciência e Tecnologia; Cultura e Imaginário e Formação de Professores, e 
descrevemos sucintamente algumas pesquisas apoiadas teórica-metodologicamente na 
análise do discurso (AD). A incorporação da não transparência da linguagem e do caráter 
sócio-histórico da produção do conhecimento científico e do seu ensino têm sido 
fundamentais na estruturação dos problemas de pesquisa desenvolvidos no grupo, do 
mesmo modo que noções como memória discursiva, repetição (empírica, formal ou 
histórica), mecanismo de antecipação, entre outras, têm tido grande relevância na 
construção e análise de dados. Mais recentemente, um foco central de estudo tem sido a 
construção de dispositivos analíticos coerentes com a fundamentação da AD, 
principalmente na vertente originada com Michel Pêcheux, e com abordagens próprias da 
área de Ensino de Ciências. Além disso, enquanto grupo temos nos preocupado em 
aprofundar a compreensão das origens das noções em que nos pautamos e em reconhecer 
algumas das interfaces com outras abordagens. Nossa apresentação, além desses focos, 
estará abordando as investigações cujos objetivos enunciamos a seguir: compreender 
como alunos do Ensino Médio produzem sentidos ao lerem um trecho de um livro de 
divulgação/ficção científica sobre o paradoxo Einstein, Podolsky e Rosen (EPR) da física 
quântica (iniciação científica: Maíra Lavalhegas Hallack); investigar como estudantes do 
Ensino Médio produzem sentidos a partir de leituras de divulgação científica sobre 
aspectos relacionados à ressonância magnética nuclear (mestrando André Coelho da 
Silva); compreender representações de alunos do Ensino Médio ao lerem textos de 
divulgação científica sobre nanociência e nanotecnologia em aulas de física (mestrando 
José Márcio de Lima Oliveira); compreender como documentários de divulgação 
científica podem contribuir para que alunos do Ensino Médio produzam sentidos para 
alguns aspectos da física quântica (doutorando Aldo Gomes Pereira); compreender 
sentidos produzidos por estudantes do Ensino Médio ao lerem textos relativos a questões 
de fronteira entre a física clássica e a física quântica (doutorando Cassiano Rezende 
Pagliarini); compreender algumas das condições de produção necessárias para que 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental ensinem elementos das ciências da 
natureza em suas aulas (doutoranda Glória Lúcia Magalhães); compreender a possibilidade 
de provocar deslocamentos no imaginário de licenciandos em física, através do trabalho 
com uma unidade de ensino que busca abordar o tema “Energia Nuclear” com o enfoque 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), tendo em conta que comumente esses 
licenciandos consideram que o ensino da física deve contemplar essencialmente fórmulas 
e suas manipulações (doutoranda Thirza Pavan Sorpreso). 
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A PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE ASPECTOS DA FÍSICA MODERNA E 
CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO MEDIADO POR 

DOCUMENTÁRIOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Aldo Gomes Pereira (Unicamp) 
apereira980542@yahoo.com.br 

 
Muitos pesquisadores apontam que as experiências educacionais dos alunos, sobre 
aprendizagem de ciências, vão além do ambiente escolar. Com o intuito de promover 
uma cidadania científica com base em pressupostos críticos e de engajamentos nas 
decisões políticas sobre ciência e tecnologia, é importante dar atenção às mensagens 
veiculadas pelas mídias, em especial aos aspectos controversos sobre a natureza da 
construção do conhecimento científico. Paralelamente, existe uma preocupação 
crescente, tanto em âmbito acadêmico e educacional quanto político, sobre a inserção de 
aspectos da física moderna e contemporânea (FMC) no ensino médio. Neste projeto 
investigamos como são produzidos sentidos sobre aspectos da FMC, no contexto da 
disciplina física do ensino médio, ao realizarmos atividades mediadas pelo uso de 
documentários de divulgação científica. Para isso, usamos documentários de divulgação 
científica sobre FMC produzidos pelo canal de televisão BBC - Horizon e pelo canal PB S 
- Nova. A justificativa da escolha de documentários produzidos por tais programas se 
deve a dois aspectos evidenciados por pesquisadores, quanto ao equilíbrio entre o rigor 
do discurso científico e a produção midiática, a saber: aspectos narrativos (exposição, 
explicação, reconstrução e especulação) e aspectos televisuais (imagens, símbolos visuais, 
reconstituições, animações digitais). Para realizarmos a coleta de informações, estamos 
construindo uma unidade de ensino com questões relacionadas aos tópicos tratados no 
documentário. Usaremos questionários, entrevistas e gravações audiovisuais durante os 
trabalhos em grupo com o objetivo de analisar os discursos produzidos pelos alunos na 
resolução das controvérsias propostas pelo documentário. O aporte teórico usado para 
realização desta pesquisa constitui-se na análise do discurso, principalmente em textos de 
Eni Orlandi publicados no Brasil. Nessa vertente a linguagem não é considerada como 
transparente e por isso não fazemos perguntas do tipo: o que isso quer dizer? 
Procuramos compreender como determinado discurso foi formulado, tendo em conta a 
historicidade dos dizeres e o valor da memória. A noção de discurso é compreendida 
como efeito de sentidos entre locutores. Ao perguntarmos como tal fala/escrita foi 
formulada estamos remetendo para as condições de produção dos dizeres, com a 
caracterização dessas condições como sendo não apenas as imediatas e próprias das 
situações discursivas em que selecionamos os discursos. Precisamos admitir que, além 
das condições imediatas, a linguagem subentende condições de produção sócio-
históricas, e também considerar que, além das condições materiais, toda compreensão de 
um discurso supõe a existência de condições imaginárias. 
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LEITURA SOBRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EM AULAS DE 
FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

 
André Coelho da Silva (Unicamp) 

andco_8@yahoo.com.br 
 

Temos como objetivo de pesquisa compreender o funcionamento da leitura de textos de 
divulgação científica sobre ressonância magnética nuclear em situações específicas de 
ensino. Associada a esse objetivo, nossa questão de estudo é: como estudantes do Ensino 
Médio produzem sentidos a partir de leituras sobre o que é e como é aplicada a 
ressonância magnética nuclear? Este projeto se justifica pelo fato de que muitos 
pesquisadores da área de Ensino de Ciências defendem a posição de que elementos da 
Física Quântica devem ser ensinados no Ensino Médio. Além disso, numa enquete com 
alunos desse nível de ensino, aos quais apresentamos vários instrumentos cujos princípios 
fundamentam-se em ideias da Física Quântica, o aparelho de ressonância magnética foi o 
mais apontado dentre aqueles cujo funcionamento eles gostariam de conhecer. Logo, 
tendo em conta a posição de pesquisadores, estudos sobre divulgação científica e a 
motivação que a enquete realizada com os alunos nos proporcionou, nossa proposta é 
trabalhar com estudantes do Ensino Médio os conceitos físicos envolvidos e aspectos 
técnicos relacionados ao funcionamento e as aplicações da ressonância magnética nuclear 
através da leitura de textos de divulgação científica. Para sua realização, contamos com o 
apoio teórico da Análise de Discurso iniciada na França com Michel Pêcheux, 
principalmente com as noções de condições de produção, de não transparência da 
linguagem e de interdiscurso. Além disso, contamos com a noção de repetição, de 
acordo com Eni Orlandi. Segundo essa autora, o processo de autoria associa a 
aprendizagem à repetição, a qual é classificada em três diferentes possibilidades: 
repetição empírica – na qual há um simples exercício mnemônico, uma cópia; repetição 
formal – na qual é dito a mesma coisa utilizando outras palavras; e repetição histórica – 
na qual, experiências anteriores são trazidas para o discurso do sujeito, sua história de 
leituras, isto é, é associado seu discurso à sua memória discursiva. Quanto à metodologia 
de coleta de informações, ela será feita através de questionários elaborados com questões 
abertas a serem respondidos pelos alunos após a leitura dos textos selecionados. 
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A LEITURA DE CIENTISTAS DO INÍCIO DA FÍSICA QUÂNTICA DENTRO 
DA SALA DE AULA: FRONTEIRAS E ROMPIMENTOS COM A FÍSICA 

CLÁSSICA 
 

Cassiano Rezende Pagliarini (Unicamp) 
pagliarini@gmail.com 

 
O projeto foi elaborado com o objetivo de explorar, dentro do ensino de física em nível 
médio, questões referentes à produção da física quântica no início do século XX a partir 
de conhecimentos fronteiriços de duas áreas bem estabelecidas da física clássica, a saber, 
a termodinâmica e o eletromagnetismo. Para tanto, nos pautamos no desenvolvimento e 
aplicação de atividades em sala de aula baseadas em leituras de textos gerais sobre os 
temas e escritos dos próprios cientistas participantes dos debates da época. As questões 
de estudo norteadoras da pesquisa remetem, então, à compreensão dos sentidos 
produzidos pelos estudantes após as leituras, ou seja: como se dá a produção de sentidos 
por estudantes do Ensino Médio ao lerem textos relativos ao início do desenvolvimento 
da Física Quântica? Esses sentidos são construídos a partir de elementos que, 
majoritariamente, estão associados ao ensino escolar ordinário baseado em conteúdos da 
física clássica, ou então outras contribuições se fazem presentes de forma a possibilitar 
sentidos que caracterizam a física quântica como uma nova forma de conhecer e 
apreender o mundo? Este projeto se justifica pelo crescente interesse e preocupação de 
pesquisadores da área de ensino de física em relação à inserção da Física Moderna e 
Contemporânea no Ensino Médio, uma vez que este se mostra carente quando 
analisamos não só seus métodos, práticas e abordagens, mas também seu próprio 
conteúdo. Quando encaramos a ciência física como um tipo de conhecimento que faz 
parte da cultura da humanidade, notamos que o seu ensino em nível médio é segregativo 
e elitista, uma vez que ele não coloca em pauta os resultados atuais e mais importante 
ainda, as novas concepções de mundo e maneiras de se pensar os fenômenos naturais que 
foram atingidos desde o início do século XX, bem como sua relação com as diversas 
tecnologias nelas implicadas que cercam nosso cotidiano. Sendo assim, o ensino de Física 
Quântica no Ensino Médio se mostra extremamente relevante. No sentido de que a 
Física Quântica coloca seus paradigmas como uma nova forma para o pensar e fazer 
científico, além de caracterizar-se como decisiva para o desenvolvimento de grande parte 
das tecnologias utilizadas atualmente pela humanidade. Para realização deste projeto, 
contamos com o apoio teórico-metodológico da Análise de Discurso iniciada na França 
com Michel Pêcheux, principalmente através da utilização de noções como condição de 
produção, não transparência da linguagem e interdiscurso, bem como noções das formas 
de repetições, segundo Eni Orlandi. A coleta de informações será inicialmente feita com 
aplicação de questionários contendo questões abertas, respondidas pelos alunos após as 
atividades de leituras, filmagens de discussões mediadas pelo pesquisador e também 
entrevistas semiestruturadas com alguns alunos, de forma a possibilitar uma triangulação 
com dados coletados num primeiro momento. 
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CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS – SABERES DO PROFESSOR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Glória Lúcia Magalhães (Unicamp) 

gl.magalhaes@yahoo.com.br 
 

O projeto em andamento foi elaborado com o objetivo de problematizarmos a atuação 
dos professores habilitados em pedagogia que lecionam ciências naturais nos anos iniciais 
do ensino fundamental. Este trabalho leva em conta uma pesquisa anterior que 
desenvolvemos junto de crianças de seis anos que viviam no meio rural de uma cidade do 
interior mineiro e que ainda não sabiam ler. Naquela pesquisa estabelecemos alguns 
modos de trabalhar buscando deslocamentos nos conhecimentos das crianças 
relacionados à ciência e levando em consideração condições de produção específicas. Ao 
planejar encontros e aulas, algumas das condições de produção foram destacadas, dentre 
elas: os lugares, os interesses das crianças e a conversa coletiva. Estes elementos foram 
vistos como práticas do cotidiano escolar que possuem a capacidade para articular redes 
de conhecimento. Considerando a importância de se discutir a validade da afirmativa de 
que falta conhecimento específico por parte dos professores nesta área, estabelecemos 
como problema: qual a formação necessária para os professores lecionarem ciências 
naturais no ensino fundamental, quais os saberes mobilizados por estes professores, 
como se constituem seus discursos em relação a estes saberes. Buscamos ainda 
compreender suas interpretações, enquanto constituição de sentidos, no que diz respeito 
à construção de seus saberes, além de evidenciar os interdiscursos associados às fontes de 
informações utilizadas pelos professores no exercício da docência. Para realização desta 
pesquisa contamos com o apoio do referencial teórico da Análise do Discurso (AD) 
iniciada na França com Michel Pêcheux, que será utilizado posteriormente na análise dos 
dados. Justifica-se a AD enquanto disciplina que articula o linguístico com o social e o 
histórico, possibilitando-nos identificar os saberes mobilizados pelos professores que 
atuam na escola pública, associados com a disciplina de ciências naturais, por meio do 
estudo do funcionamento de discursos. A coleta de dados inicia-se com o 
desenvolvimento de episódios de ensino em turmas dos anos iniciais do ensino 
fundamental – rural e urbano em escolas do interior mineiro, que contemplem os eixos 
temáticos: ambiente e ser humano. Pretendemos com este projeto contribuir com os 
estudos desenvolvidos na área do ensino de ciências para crianças, produzindo material 
que possa vir a auxiliar professores e/ou futuros professores na atuação em turmas de 
ensino fundamental – anos iniciais. 
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NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: LEITURAS DE 
TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA PRODUÇÃO DE 

SIGNIFICADOS SOBRE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 
 

José Márcio de Lima Oliveira (Unicamp) 
josemarcio.lo@gmail.com 

 
Tendo desenvolvido projetos de pesquisa de iniciação científica e lecionado no nível 
médio, na área de ensino de Física, observamos que essa atuação concomitante fez 
sobressair o problema do distanciamento entre a universidade e a escola. Apesar do 
grande número de trabalhos publicados na área de ensino, foi possível notar que poucos 
resultados produzidos em âmbito acadêmico adentram na sala de aula, constituindo 
efetivamente as práticas dos professores. Preocupados com essa constatação, 
considerando as pesquisas que recomendam a inserção da Física Moderna e 
Contemporânea no Ensino Médio e estudos que enfocam a leitura de textos de 
divulgação científica nas aulas de disciplinas ligadas às ciências, elaboramos este projeto. 
Com o seu desenvolvimento pretendemos compreender as interpretações de alunos do 
Ensino Médio ao lerem textos de divulgação científica sobre Nanociência e 
Nanotecnologia em aulas de Física, buscando indícios de alguns limites e possibilidades 
dessas leitura s. Baseando-nos nesse objetivo, enunciamos nossas questões de estudo: 1) 
Como alunos do Ensino Médio produzem significados ao lerem textos de divulgação 
científica relacionados à Nanotecnologia? 2) Como ações de mediação podem contribuir 
para a interpretação de leituras de textos de divulgação científica que envolvem tópicos 
de Nanociência e Nanotecnologia? Nosso apoio teórico é a análise de discurso iniciada 
por Michel Pêcheux na França, a partir de textos de Eni P. Orlandi, publicados no Brasil. 
Sua utilização nos faz considerar a relevância das condições em que o discurso é 
produzido, assim como a história do sujeito, recusando o enunciador individual. Ainda 
de acordo com esta vertente teórica, a linguagem não é considerada como transparente, 
do que deriva o discurso como efeito de sentidos entre interlocutores. Ao final do 
período de desenvolvimento do projeto, esperamos evidenciar as possibilidades e os 
limites da utilização de leituras de alguns textos de divulgação científica abordando a 
temática supracitada no ensino de física em nível médio, além dos efeitos de ações de 
mediação e de outras possíveis atividades associadas com a produção de sentidos dessas 
leituras. Ao mesmo tempo, esperamos que alguns caminhos para a sala de aula sejam 
trilhados no sentido de aproximar os resultados da pesquisa acadêmica das práticas 
escolares. 

 
  

mailto:josemarcio.lo@gmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

107 

 

 

PARADOXO EISTEIN PODOLSKY E ROSEN: LEITURA DE DIVULGAÇÃO E 
DE FICÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO 

 
Maíra Lavalhegas Hallack (Unicamp) 

lavalhegas@gmail.com 
 

Buscamos compreender como alunos de Ensino Médio interpretam textos de divulgação 
e ficção científica. Estudamos a leitura apoiada na noção de repetição (empírica, formal, 
histórica), noção pautada em publicação de Eni Orlandi. Selecionamos textos de 
divulgação e de ficção científicas para leitura por estudantes desse nível de ensino. Numa 
Escola Estadual de Campinas, na aula de física em diferentes salas do primeiro ano do 
Ensino Médio, propusemos a leitura de um capítulo que de algum modo abordasse o 
Paradoxo Einstein, Podolsky e Rosen. Os livros dos quais foram retirados os capítulos 
são: “O Cosmo de Einstein” de MICHIO KAKU, “As Aventuras Científicas de Sherlock 
Holmes” de BRUCE COLIN e “Alice no país do Quantum” de ROBERT GILMORE. 
Após a leitura de parte do capítulo, perguntamos por escrito: o que você contaria a um 
amigo sobre o que acabou de ler? O que leu sobre ciência? Depois, relatamos o capítulo 
inteiro e perguntamos: o que você entendeu do que acabamos de contar? Por último, 
demos os textos para os alunos lerem em casa e perguntamos se eles gostariam de ler o 
livro inteiro e por quê. Destacamos que o professor das classes, onde a pesquisa foi 
realizada, já havia trabalhado outras leituras. A classificação das respostas ainda está em 
análise, mas adiantamos que o capítulo que aparentemente mais interessou aos estudantes 
foi o do livro de Colin cujo capítulo lido foi “O estranho caso da gata da Sra. Hudson”. 
Na análise das questões respondidas pelos estudantes, além de aspectos de suas 
preferências e dificuldades de leitura de um modo geral, pretendemos sondar as 
possibilidades de textos dessa natureza para que alunos desse nível de ensino produzam 
alguns significados sobre o Paradoxo Einstein, Podolsky e Rosen, uma das controvérsias 
da ciência física. 
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ENERGIA NUCLEAR MEDIANTE O ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA 

 
Thirza Pavan Sorpreso (Unicamp) 

thirza.ps@gmail.com 
 
Em trabalhos anteriores, nos quais utilizamos a Análise de Discurso (AD) com apoio das 
publicações de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, observarmos que, usualmente, futuros 
professores de Física em formação inicial manifestam imaginários no qual estão presentes 
as ideias de que o ensino de Física deve: contemplar essencialmente fórmulas 
matemáticas e sua manipulação através de exercícios e ser realizado através da exposição 
de resultados científicos – leis, conceitos, teorias. Na pesquisa atualmente desenvolvida, 
novamente atuando na formação inicial, procuramos gerar deslocamentos nesse 
imaginário, auxiliadas pelo referencial teórico e metodológico da AD. Para isso foi 
construída uma unidade de ensino que buscou abordar um assunto atual de grande 
relevância social: “Energia Nuclear”, através do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS - enfoque que propõe um ensino de Ciências que seja realizado através da 
abordagem das complexas relações entre as três áreas - Ciência, Tecnologia e 
Sociedade). Assim, criamos condições de produção que pudessem interferir na atribuição 
de sentidos pelos futuros professores aos referentes em questão (Ensino de Física, Física 
Nuclear, Enfoque CTS). A coleta de informações foi realizada durante a disciplina 
Conhecimento em Física Escolar I e compreendeu gravações em áudio e vídeo de 
atividades e registros das produções escritas pelos estudantes de licenciatura. Algumas 
das atividades incluíram: leitura e discussões de textos, análise de materiais didáticos, 
planejamentos e apresentações de planos de ensino pelos estudantes. Após a mediação 
dessa unidade de ensino, realizamos uma análise dos processos que se desenvolveram, 
buscando a relação entre as condições de produção criadas e os possíveis deslocamentos 
provocados nos significados atribuídos pelos futuros professores aos referentes. 
Consequentemente, buscamos possíveis deslocamentos nas suas próprias posições de 
sujeitos dos discursos, especialmente no que se refere à intervenção, em suas produções, 
das concepções sobre as relações entre Ciência-Sociedade e Escola-Sociedade. Algumas 
das noções advindas da AD e exploradas nessa pesquisa são: não transparência da 
linguagem, funcionamento do discurso, formações ideológicas e discursivas, condições 
de produção e imaginário. 
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GRUPO 
13 

LIRE -  LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS DAS REPRESENTAÇÕES DO LEITOR 
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 
 

Luzmara Curcino (UFSCar) 
luzcf@hotmail.com  

Subsidiados pela teoria da Análise do Discurso, no que concerne a sua abordagem das 
condições de produção e circulação dos sentidos, assim como por princípios da História 
Cultural, em especial pelas considerações acerca da história do livro e da leitura 
empreendidas por Roger Chartier, os trabalhos desenvolvidos no LIRE tem por objetivo 
comum o de traçar um perfil do leitor brasileiro na atualidade, tomando como objeto de 
análise diferentes textos produzidos na atualidade (revistas, jornais, textos na web, 
campanhas oficiais ou espontâneas em prol da leitura, livros didáticos, paradidáticos, 
adaptações de obras literárias etc.), de modo a analisar as diferentes estratégias de escrita 
que empregam e, consequentemente, as representações da leitura e do leitor que suas 
materialidades discursivas inscrevem. A apreensão dessas representações do leitor e da 
leitura leva em consideração prioritariamente dois tipos de fontes de pesquisa para 
constituição dos corpus: os textos e os objetos culturais portadores de textos, que 
apresentam uma série de indícios discursivos das representações de seus leitores sob a 
forma de estratégias de escrita diversas; e as entrevistas (por meio de questionários 
dirigidos ou abertos) ou depoimentos (disponíveis abundantemente hoje em dia em sites 
diversos) de leitores de diferentes comunidades leitoras, a fim de apreendermos as 
correspondências ou não de suas práticas em relação às representações discursivas que as 
orientam. De posse desses corpora de representações discursivas sobre a leitura, nosso 
objetivo tem sido confrontá-los de maneira a podermos descrever o que é a leitura e que 
práticas e objetos são considerados legítimos pelo leitor brasileiro na atualidade. A 
pesquisa coletiva que realizamos justifica-se na medida em que se constata uma certa 
carência nos estudos sobre a leitura no Brasil: se, por um lado, são significativos os 
avanços na descrição das representações do leitor brasileiro inscritas em livros (sobretudo 
literários), por outro, em relação à leitura de textos que circulam em outros objetos 
culturais de massa tais como revistas, jornais e tevê, não dispomos ainda de estudos 
amplos e sistematizados. Assim, a partir de um corpora de textos da mídia que circularam 
e circulam no Brasil neste início de século XXI, pretendemos buscar traçar o perfil de 
diferentes comunidades de leitores, cujos sujeitos podem ser considerados genericamente 
como novos leitores. 
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A SERVIÇO DO LEITOR INFATIL: PROJEÇÕES DISCURSIVAS DO LEITOR 
DE FOLHINHA DE 1963 AOS DIAS ATUAIS 

 
Ana Luiza Menezes Baldin (UFSCar)  

analuizabaldin@gmail.com 
 
Este projeto de pesquisa, que está sendo desenvolvido como projeto de mestrado no 
Programa de Pós-graduação em Lingüística da UFSCar, objetiva dar continuação às 
reflexões iniciadas na graduação por meio do Trabalho de Conclusão de Curso (pesquisa 
que tem por título Leitores Mirins: Projeções Discursivas do Leitor de “O Estadinho” e 
da “Folhinha”, que está em processo de publicação). Nossa pesquisa busca analisar 
diferentes estratégias de escrita empregadas ao longo dos anos nos textos do suplemento 
infantil “Folhinha”, vinculado ao jornal “Folha de S. Paulo”, desde seu surgimento, em 8 
de setembro de 1963, até os dias de hoje, concebendo como recorte os exemplares 
referentes a data de 12 de outubro, Dia das Crianças, data significativa tanto para o 
público-alvo como para o jornal. A análise comparativa ao longo da história dos 
exemplares de “Folhinha”, voltados para o leitor mirim nos permitirá identificar 
eventuais semelhanças e diferenças, continuidades e rupturas nas práticas de 
representação do leitor, quanto a suas técnicas de escrita e formas de interpelação deste 
leitor mirim em específico, desde seu surgimento até os dias de hoje. É necessário o 
desenvolvimento de novas pesquisas e análises que abordem as projeções discursivas do 
leitor inscrito nos diferentes objetos culturais, para que assim seja possível entender de 
forma mais completa a relação entre a leitura e o leitor de mídias contemporâneas. Com 
essa pesquisa, acreditamos colaborar para a discussão sobre a leitura, essencial para a 
formação acadêmica em Letras e áreas afins, assim como para a atuação profissional como 
professor de língua materna e/ou estrangeira, uma vez que poderemos compreender 
melhor o público que se tornará alvo de práticas pedagógicas e didáticas dos alunos dos 
cursos de Letras e até mesmo de Pedagogia. Apoiados no campo epistemológico da 
Análise do Discurso e da História Cultural pretendemos contribuir com a discussão sobre 
as práticas de leitura contemporâneas, com vistas a compreender e poder complementar 
o perfil de leitores brasileiros da atualidade, além de visualizar formas de atuação junto à 
formação destes no país, de modo geral, e na atividade docente em particular. 
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PROPOSTA DE ANÁLISE ARQUEOLÓGICA DAS DISCURSIVIDADES 
FEITICEIRA E CIENTÍFICA EM CARLOS CASTANEDA 

 
Carine Fonseca Caetano de Paula (UFG/CAC) 

cacacaetano@bol.com.br  
 
O livro A Erva do Diabo (1968), objeto deste estudo, caracteriza-se como um relato de 
experiência etnográfica vivida nos verões de 1961, 1962, 1963 e 1964, período em que 
o autor, Carlos Castaneda, antropólogo de formação e escritor, é iniciado na prática da 
feitiçaria por Dom Juan, um índio xamã com mais de 70 anos, da tribo Yaque, de 
Sonora, no México. Construir uma proposta de análise discursiva deste relato a partir do 
aporte teórico-metodológico apresentado por Michel Foucault, em A Arqueologia do Saber 
(2009), e reorganizar sua configuração numa possibilidade de leitura que permita buscar 
tensões, aproximações e distinções entre as séries enunciativas que estruturam a obra, a 
saber, os enunciados feiticeiros e científicos, é o objetivo que se apresenta no momento. 
Se à A Erva do Diabo (1968) for atribuído um caráter de acontecimento histórico, no 
sentido proposto por Foucault (2009), em que múltiplas possibilidade de leituras podem 
nela estar inscritas, algumas das possíveis leituras a se procurar  no objeto em questão 
seria a identificação dos dois tipos de enunciados que estruturam a obra (o feiticeiro e o 
científico) e as posições de sujeito que deles derivam, bem como as relações que este 
enunciados estabelecem entre si, no interior da obra, e desta com outros acontecimentos 
de ordem sócio-histórica e científica, como por exemplo, os efeitos de sentido 
provocados pela publicação da obra no contexto da época, bem como sua reverberação 
no modo de se fazer ciência. Enfim, neste mapeamento da rede interdiscursiva que se 
constrói na obra e por meio dela, propõe-se a reflexão sobre o modo como as práticas 
discursivas da feitiçaria e da ciência estabelecem relações tensas, aproximativas e 
distintas. A proposta, portanto, consiste em analisar o entrecruzamento entre os 
diferentes tipos de saberes, numa perspectiva mais híbrida e desierarquizada de se fazer 
ciência, onde se configure diversas posições de subjetividade. 
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REVISTAS POPULARES FEMININAS E SUAS REPRESENTAÇÕES 
DISCURSIVAS DO(A) LEITOR(A) POPULAR 

 
Clarissa Neves Conti (UFSCar)  

clarissa_conti@hotmail.com 
Luzmara Curcino (UFSCar) 

luzcf@hotmail.com 
 
Este trabalho, oriundo do projeto de Iniciação Científica intitulado Revistas populares e 
suas representações do leitor brasileiro contemporâneo (Projeto FAPESP 2010/16840-
0), inscreve-se entre os estudos que se voltam para a compreensão das práticas de leitura 
e das representações do leitor brasileiro na contemporaneidade, especialmente entre 
aqueles que se ocupam da análise de objetos culturais de massa. O objetivo dessa 
pesquisa é traçar um perfil desse leitor popular pressuposto, levantando algumas 
representações socioculturais de suas práticas de leitura por meio da análise dos discursos 
que as propõem, sustentam e/ou modificam. Nosso aporte teórico se constitui pela 
Análise do Discurso de orientação francesa, em particular nos estudos de Michel 
Foucault, quando este descreve as coerções que atuam sobre a produção discursiva; além 
dos princípios da História Cultural da leitura, conforme empreendida por Roger 
Chartier, no que se refere à teoria do suporte, que atuaria como a forma a partir da qual 
os textos são dados a ler e ao mesmo tempo a forma pela qual se indicia discursivamente 
o seu leitor pressuposto. Por meio da análise de revistas impressas brasileiras, de 
segmento de baixo custo voltadas para um público tido como popular, tais como Ana 
Maria, Sou Mais Eu, Malu, entre outras, busca-se apreender as representações 
discursivas do novo leitor contemporâneo, analisando discursivamente as estratégias de 
escrita nelas empregadas, bem como estabelecendo um paralelo entre a representação do 
leitor de revistas femininas no século XIX, por meio das quais, pudemos observar uma 
possível passagem de uma formação discursiva de aconselhamento, nas revistas do século 
passado, para uma formação discursiva motivacional nas revistas contemporâneas. Essas 
estratégias consistem nas escolhas léxico-sintáticas, na extensão dos períodos, na 
homologia entre linguagem verbal e não verbal, entre outras técnicas empregadas. Com 
essa análise, procuramos traçar o perfil do leitor pressuposto nesse tipo de texto – um 
leitor jovem, em geral feminino, tido como popular –, a fim de contribuir com os 
estudos que se voltam para um levantamento das representações discursivas do leitor 
brasileiro contemporâneo. 
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O LEITOR E SUAS LEITURAS: UMA ANÁLISE DO PERFIL DO LEITOR DE 
FOLHETINS DO CORREIO PAULISTANO 

 
Débora Cristina Ferreira Garcia (UFSCar) 

debbyferreiragarcia@yahoo.com.br 
 
O objetivo desta apresentação é examinar a representação do sujeito leitor do Correio 
Paulistano, especialmente no que concerne à leitura de seus folhetins, na década de 
1850, período em que o jornal inicia suas publicações na então província de São Paulo. 
De início, o folhetim aparece como uma estratégia proposta por Émile de Girardin, do 
jornal La Presse, e seu ex-sócio Dutacq, proprietário do Le Siècle, que busca expandir o 
público leitor de seus jornais. Devido ao sucesso alcançado em seu país de origem, a 
França, o folhetim passa a fazer parte dos periódicos de diversas partes do mundo, 
inclusive do Brasil. Embora haja diversos estudos que delineiam a inserção dessa nova 
seção nos jornais brasileiros e o impacto sobre a produção literária nacional e sobre a 
ampliação do público leitor, não foram realizados estudos mais amplos e sistemáticos 
sobre a circulação e a recepção do folhetim em São Paulo no século XIX, e, em especial, 
acerca do Correio Paulistano. Tomando como base a teoria semiótica greimasiana, em 
sua interface com os estudos da história da leitura no Brasil, pretendemos descrever e 
apreender o perfil do público leitor para a qual essa seção do jornal era destinada, 
analisando os tipos de textos e a linguagem empregada na construção dos mesmos, tais 
como as manifestações da enunciação no enunciado e os modos de inserção do 
enunciatário nos textos que compõem o corpus da pesquisa. Nossa intenção é contribuir 
com os estudos sobre a história da leitura no Brasil, de modo geral, e com os trabalhos de 
pesquisa desenvolvidos junto ao Laboratório Interdisciplinar de estudos das 
Representações do leitor brasileiro contemporâneo, de modo específico. 
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ASPECTOS DO LÉXICO E DA ESTRUTURA FRASAL DOS TEXTOS DA 
REVISTA RECREIO: UMA ANÁLISE DAS PROJEÇÕES DISCURSIVAS DO 

LEITOR INFANTO-JUVENIL 
 

Giovana Nicolini Milozo (Bolsista PUIC-UFSCar/CNPq) 
giovana.milozo@gmail.com 
Luzmara Curcino (UFSCar) 

luzcf@hotmail.com  
 

Este projeto tem como principal objetivo analisar e descrever algumas representações 
discursivas do leitor mirim, apreensíveis pela análise de estratégias de escrita diversas 
empregadas nos textos da revista Recreio, publicada pela editora Abril, que se volta para o 
público infanto-juvenil. Em nossa análise do corpus constituído de exemplares desta 
revista, publicados no período de 2000 a 2010, discutiremos nossa avaliação das escolhas 
lexicais e das estruturas frasais empregadas na construção desses textos, com vistas a 
refletirmos em que medida essas escolhas podem sinalizar uma projeção do leitor mirim, 
confirmando ou eventualmente destoando das representações discursivas que foram 
levantadas em nossa primeira pesquisa de Iniciação Científica sobre esse tema, intitulada 
“Representações discursivas dos leitores mirins em revistas infanto-juvenis: análise do 
emprego de perguntas retóricas”, desenvolvida na condição de pesquisadora voluntária 
do Programa Unificado de Iniciação Científica da UFSCar, e finalizada em julho de 2011. 
Na presente análise, desenvolvida atualmente sob a condição de bolsista do CNPq, temos 
feito um levantamento quantitativo e qualitativo do léxico empregado, observando a 
distinção de emprego das classes de palavras, por meio da frequência de emprego e da 
avaliação de estruturas morfológicas prototípicas desse gênero (por exemplo, tipos e 
frequência de adjetivos, no superlativo ou diminutivo, etc.) e um levantamento 
quantitativo e qualitativo das formas de construção frasal (ordem SVC, opção por 
períodos simples ou compostos, tipos de conectivos lógicos, etc.), além de uma análise 
referente à estrutura dos textos (quantidade de parágrafos, formas de disposição dos 
textos nas páginas das revistas, etc.). Nossa análise é subsidiada nos estudos linguísticos, 
e de maneira mais pontual, na perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha 
francesa, além de se apoiar em alguns princípios da História Cultural da leitura. 
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COMO SE LEEM OS CLÁSSICOS HOJE: ANÁLISE DE PROJEÇÕES DE 
LEITURA INSCRITAS EM ADAPTAÇÕES DE OBRAS DA LITERATURA 

BRASILEIRA 
 

Jéssica de Oliveira (UFSCar) 
jessikinta@yahoo.com.br 

 
O projeto que ora apresentamos vincula-se diretamente ao projeto de pesquisa regular 
coordenado pela Profa. Dra. Luzmara Curcino e desenvolvido junto ao Departamento de 
Letras, acerca das “Práticas de escrita e representações de leitura: a construção discursiva 
do novo leitor na mídia” (FAPESP 2010/16139-0), cujo objetivo geral é levantar e 
descrever representações discursivas presentes em diversos objetos culturais e relativas 
aos leitores atuais e suas práticas de leitura. Cada vez mais frequentemente o mercado 
livreiro nos apresenta adaptações de clássicos, especialmente para o público infanto-
juvenil, valendo-se do status, ou seja, do valor simbólico adquirido por essas obras ao 
longo da história e das demandas de leitura, em sua maioria de origem escolar e com fins 
avaliativos. O presente projeto tem por objetivo traçar um perfil desse público leitor, 
partindo da análise de estratégias de escrita empregadas na construção dessas adaptações 
de clássicos da Literatura Brasileira. Para tanto, analisaremos duas adaptações, A 
Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, em 
cuja análise procederemos por comparação, cotejando tanto as obras integrais com as 
suas respectivas adaptações, quanto uma adaptação com a outra, objetivando levantar as 
ocorrências mais frequentes, ou seja, as estratégias comuns a esse processo de 
adaptação/condensação do texto original, a fim de apreendermos algumas projeções de 
práticas de leitura e de competências leitoras pressupostas no processo de adaptação. 
Para a análise que propomos, apoiaremo-nos especialmente na Análise de Discurso, no 
que concerne à compreensão dos efeitos de sentido produzidos pelo emprego de certas 
estratégias de escrita (escolhas lexicais, de estruturas frasais, recorrência em estruturas 
textuais suprimidas tais como o enxugamento de descrições, inserção de imagens etc.), e 
em alguns princípios da História Cultural, especialmente nos trabalhos de historiadores 
que vem se ocupando da história da leitura a partir da análise dos objetos culturais que 
portam textos. 
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ANÁLISE DO DISCURSO E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES: 
REPRESENTAÇÕES DO CONSUMIDOR DE “FAKE” NOS DISCURSOS SOBRE 

A MODA 
 

Leonardo Perez (PPGL/UFSCar) 
leonardoperezleo@gmail.com 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar discursos que fazem referência a um 
fenômeno próprio da contemporaneidade, a falsificação de produtos do universo da 
moda, denominados fake. Tendo em vista a especificidade e a freqüência dos discursos 
sobre as falsificações na atualidade, principalmente em conseqüência da globalização 
mercadológica, da distribuição intensificada e da reestruturação da fabricação através da 
terceirização (repasse da produção dos produtos designados “de luxo” para países 
orientais), estes discursos tornaram-se um objeto fecundo para a análise. Assim, com o 
objetivo de analisar discursos referentes à prática de consumo de cópias de produtos 
relacionados à moda, poderemos apreender representações discursivas do consumidor 
brasileiro de fake na atualidade. Para tanto, constituímos nosso corpus de análise com 
textos que circulam em blogs na internet, cujo conteúdo temático aborde posições pró e 
anti fakes. Nosso objetivo é o de apreender as representações discursivas desse 
consumidor por meio da análise, da identificação e do confronto de discursos, oficiais ou 
não, contrários ao consumo de cópias, e de contra-discursos que apoiem total ou 
parcialmente o consumo de cópias por razões ora políticas, ora econômicas, ora 
culturais, ora pelo conjunto delas. Apoiados teoricamente na Análise do discurso de linha 
francesa, no que concerne sua abordagem das formas de constituição, formulação e 
circulação dos discursos, e em sua interface com estudos empreendidos, entre outros, 
por Baudrillard e Barthes, que se ocuparam da análise da moda como fenômeno social, 
econômico, cultural e semiológico, pretendemos apreender a constituição da identidade 
do consumidor brasileiro de fake manifesta nesses discursos. Iniciamos nossa pesquisa 
com as leituras teóricas do campo da Análise de discurso assim como dos autores que 
abordaram mais diretamente questões relativas à moda, de modo a situarmos histórica e 
simbolicamente o processo de estigmatização das cópias no universo da moda, que teria 
sido o responsável por essa proliferação de discursos pertencentes a formações 
discursivas bem distintas. Para isso, mostraram-se essenciais as discussões apresentadas 
por Débord (1997) sobre a ‘falsificação’ e sobre como ela pode inverter nossa relação 
com os objetos de modo a esquecermos sua referência ao autêntico. Sobre esse tema, 
apoiamo-nos ainda nas considerações de Lipovetsky (2005, p. 94) segundo o qual “toda 
marca deve encontrar e gerir o justo equilíbrio entre a difusão e a banalização” o que nos 
permite avaliar tanto os discursos pró quanto anti-fake, cujos limites por vezes não são 
muito precisos, se considerarmos que a imitação é também uma forma de valorização, de 
tributo à marca, logo, de publicidade passiva. Outro conceito importante e que norteia 
nossas análises é o de ‘reprodução’ num sistema como o da moda, conforme nos lembra 
Baudrillard (1996, p. 153) de que “há moda a partir do momento em que uma forma já 
não se produz segundo as suas determinações próprias, mas a partir do próprio modelo – 
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isto é, nunca é produzida, mas sempre e imediatamente reproduzida”. 
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA: O INCENTIVO, OS MITOS 
E AS REPRESENTAÇÕES DE LEITURA NAS PRÁTICAS AUTÔNOMAS DE 

ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Mayra Fontebasso (UFSCar) 
may_letras@hotmail.com 

 
Reflexões engendradas em função da possibilidade de atuação em prática docente 
ocorrida no período de 2 (dois) anos letivos no âmbito do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência da UFSCar (PIBID), o presente esforço reflexivo insere-se no 
projeto geral de pesquisa “Práticas de escrita e representações de leitura: a construção do novo 
leitor na mídia” desenvolvido pela Profª. Drª. Luzmara Curcino (FAPESP 2010/16139-0) 
e motivador principal da institucionalização do Laboratório Interdisciplinar de estudos sobre o 
leitor brasileiro contemporâneo (LIRE/UFSCar). Neste recorte intenta-se, a partir do 
acompanhamento de 2 (duas) turmas durante o 6º ano e sua passagem ao ano seguinte 
(iniciado em 2010 e finalizado em 2011), refletir e empreender esforços para a 
compreensão das práticas de escrita e leitura exercidas no âmbito escolar público de São 
Carlos, evidenciando os mecanismos de  reforço das representações sobre estas práticas, 
mecanismos que se mostram enquanto construções discursivas que regem as etapas de 
concepção, elaboração, aplicação e avaliação de propostas de atividades didáticas que 
têm, por sua vez, o fim único de incentivar e desenvolver o hábito da leitura com 
enfoque no aprimoramento das capacidades e habilidades que tais trabalhos com a 
linguagem pressupõem. Com essa finalidade, deu-se a atuação em sala sob o 
acompanhamento de uma professora-parceira responsável por estas turmas de duas 
maneiras distintas: na primeira delas (2010), partimos de uma proposta de trabalho para 
a disciplina de Leitura e Produção de Textos integrante de material próprio da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo sobre o título “O Gênio do Crime”, de João Carlos 
Marinho e, no ano seguinte, optamos por elaborar uma proposta própria de trabalho 
com leitura e escrita direcionada às necessidades específicas dos alunos e em consonância 
com o desenvolvimento individual de cada um nas aulas de Língua Portuguesa, utilizando-
nos do próprio acervo escolar para explorar, principalmente, práticas de escrita 
normalmente incompatíveis com a atual organização pedagógica e com as condições de 
trabalho dos docentes nas escolas utilizando-nos, para tanto, da obra pictórica “A Linha”, 
de autoria do cartunista Mario Vale. Esse percurso, então, possibilita a apreensão 
contínua das impressões dos alunos sobre leitura e escrita, impressões que aparecem 
refratadas em suas produções autônomas e que são objetos de reflexão deste trabalho. 
Ancorados em discussões e debates nas áreas da Análise do Discurso e da História 
Cultura, pretendemos trazer à luz questões relacionadas à relevância da materialidade 
dos objetos de leitura no estímulo e no aprimoramento das habilidades leitoras e 
escritoras dos alunos concernentes. 
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JESUS É POP: A (DES)CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SAGRADO NA 
MÍDIA CONTEMPORÂNEA 

 
Nanci Moreira Branco (PPGL/UFSCar) 

nancimbranco@ig.com.br 
 
Este trabalho é um exercício de reflexão acerca da linguagem empregada para a 
designação e descrição da figura de Jesus Cristo em textos de origens institucionais 
distintas, buscando entender o jogo pelo poder do discurso entre a religião e os meios de 
comunicação. É tarefa desta pesquisa analisar e descrever como se dá esse jogo 
discursivo, partindo de uma questão central: na sociedade atual, convivem duas imagens 
ideologicamente construídas da personagem Jesus Cristo: a das igrejas cristãs e as 
publicadas pela mídia (especialmente as de divulgação científica). O contexto mostra que 
a popularidade de Jesus Cristo não se restringe aos templos religiosos e que a mídia 
ocupa, hoje, um dos lugares centrais de produção e circulação de discursos, entre eles 
aqueles que se referem a esse objeto sagrado. É cada dia mais comum nos depararmos 
com publicações analisando sua vida ou filmes retratando sua história. Há de se 
considerar, ainda, uma imagem de Cristo que vem sendo construída na internet, 
especialmente em certas redes sociais voltadas para públicos mais jovens, que pode ou 
não ter correlação com os discursos considerados oficiais na religião e na ciência.  Não 
podemos deixar de perceber que essas (des)construções da imagem de Cristo 
representam uma ideologia imposta ao interlocutor imediato – o leitor. A partir dessa 
situação, esta pesquisa pretende elucidar a importância de compreender o trabalho de 
linguagem realizado em tais discursos na tentativa de justificarem sua ideologia e analisar 
como essas representações significam para o leitor de tais mídias, ou seja, compreender 
as representações do leitor e de sua prática a partir da análise de tais textos.  A análise do 
corpus será fundamentada por teorias linguístico-filosóficas e históricas, tais como os 
estudos do filósofo russo Mikhail Bakhtin acerca do dialogismo, da ideologia e dos 
gêneros do discurso e de princípios da história cultural da leitura, que se ocupam das 
formas de interpretação de textos, logo, das maneiras como os textos são lidos e 
circulam socialmente, afetando assim o modo como compreendemos os objetos 
discursivos de que eles tratam, tal como a representação de Jesus na mídia 
contemporânea. 
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PRÁTICAS DE ESCRITA E DE LEITURA NA REDE: UMA ANÁLISE DAS 
“MENSAGENS COMPARTILHADAS” E DOS PROCEDIMENTOS DE SUA 

FORMULAÇÃO E CIRCULAÇÃO LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
 

Pâmela da Silva Rosin (UFSCar) 
pamelasilvarosin@gmail.com 

 
O projeto de pesquisa que ora apresentamos inscreve-se no projeto geral, coordenado 
pela Profa Dra Luzmara Curcino, junto ao Departamento de Letras, acerca das “Práticas 
de escrita e representações de leitura: a construção discursiva do novo leitor na mídia” 
(FAPESP 2010/16139-0), que se ocupa do levantamento e descrição do perfil do leitor 
brasileiro contemporâneo a partir da análise de estratégias de escrita concernentes ao 
modo como as linguagens imagética e verbal são articuladas/organizadas na construção 
de textos da mídia em geral. Neste projeto de Iniciação Científica objetivamos realizar 
um levantamento e análise de mensagens de cunho literário, compartilhadas na rede, 
especialmente em redes sociais como o Facebook. Analisaremos as estratégias de escrita 
empregadas nessas páginas de compartilhamento de informações, observando 
particularmente as formas de seleção e de destacamento de enunciados de origem 
literária, oriundos de romances, poesias, correspondências e, também, entrevistas de 
autores, e que passam a circular sob a forma de frases ‘independentes’, cujo 
funcionamento discursivo se assemelha em muito ao de ditados populares, ao de lugares 
comuns e até mesmo de mensagens com finalidade de autoajuda. São essas mutações na 
forma dos textos, sua articulação com imagens, e suas implicações simbólicas, 
principalmente; quanto os comentários feitos pelos membros de redes sociais sobre a 
legitimidade ou não dessa prática de apropriação e de destacamento dos enunciados 
literários, secundariamente, que nos fornecerão dados para nossa apreensão de 
representações dos leitores contemporâneos. Para a constituição do corpus desta 
pesquisa, utilizaremos a página intitulada “O Mundo de Caio Fernando de Abreu e 
Clarice Lispector”, disponível em http://www.facebook.com/mundodecaioeclarice na 
qual figuram mensagens dos dois autores contemporâneos mencionados, oriundas de 
textos de diferentes gêneros (poesia, contos, correspondências, romances) da obra 
desses autores. Em nossa análise, apoiaremo-nos na perspectiva teórica da Análise do 
Discurso de linha francesa e em alguns princípios da História Cultural da leitura, de 
modo a discutirmos os princípios que regulam tanto a formulação desses enunciados 
quanto sua circulação, refletindo sobre as práticas contemporâneas de escrita e de leitura 
de textos em geral, e de textos literários em especial. 
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA CRÍTICA AMADORA EM BLOGS: O 
LEITOR CONTEMPORÂNEO E A OBRA DE MACHADO DE ASSIS 

 
Pedro Ivo Silveira Andretta (UFSCar) 

andretta_pedro@yahoo.com.br 
 
No trabalho de pesquisa que ora desenvolvemos, procuramos apreender as 
representações discursivas do jovem leitor contemporâneo, em especial, aqueles que 
atuam, ao mesmo tempo como novos leitores e (novos) críticos da obra de Machado de 
Assis. Para tanto nos ocuparemos de um corpus constituído de comentários críticos 
sobre a obra de Machado de Assis, oriundos da web, sob a forma de posts em blogs, 
publicados na primeira década do século XXI, e produzidos por leitores, na condição de 
críticos “amadores”. Consideraremos como críticos “amadores”, aqueles leitores, 
particularmente jovens e relativamente familiarizados com os processos de leitura e 
escrita pela internet, que se interessam por obras literárias de prestígio e que comentam 
esses textos em blogs, cujo assunto principal são seja exclusivamente realizar 
comentários de obras literárias – críticas, indicações de leitura, apreciações valorativas. 
Atuam na condição de não-especialistas, de não-profissionais, ou seja, na condição 
daqueles que não exercem funções afins à do crítico literário profissional, tal como 
professores, jornalistas, artistas, etc. Nosso objetivo é descrever o perfil desse 
leitor/comentarista tendo em vista “o quê” ele diz sobre as obras, e “o modo como” ele 
formula e enuncia seus comentários crítico-literários, buscando de um lado apreender 
prováveis atravessamentos, nos comentários que emitem, de formações discursivas 
oriundas do universo da crítica autorizada e de prestígio e, por outro lado, e decorrente 
disso, assinalar prováveis continuidades e/ou descontinuidades nas representações do 
leitor/crítico profissional e do leitor/crítico amador da literatura canônica brasileira, no 
universo da internet. Subsidiados pela teoria da Análise do Discurso, no que concerne a 
sua abordagem das condições de produção e circulação dos sentidos, assim como por 
princípios da História Cultural do livro e da leitura, pretendemos buscar traçar o perfil 
desse que pode ser considerado genericamente um novo leitor, cujo papel tem sido 
reconfigurado frente às mutações técnicas e culturais relativas às novas formas de 
produção e recepção dos textos inauguradas com a Web 2.0. 
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CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DO LEITOR ESTUDANTE DE ESCOLA 
PÚBLICA DE SÃO CARLOS 

 
Rafael Ribeiro dos Santos Borges (UFSCar) 

rafaeljud@hotmail.com 
 
No presente trabalho apresentamos algumas reflexões realizadas a partir da pesquisa 
“Como e o que leem o jovem leitor estudante de escola pública de São Carlos: uma 
análise das representações discursivas dos alunos sobre si, como leitores e sobre a leitura” 
que vem sendo desenvolvida junto ao LIRE (Laboratório Interdisciplinar de estudos 
sobre o leitor brasileiro contemporâneo), e tem por objetivo realizar um levantamento 
acerca do perfil do jovem leitor estudante de escola pública de São Carlos, mais 
especificamente do 6º ano, de faixa etária entre 11 e 13 anos. Com essa finalidade 
elaboramos um questionário composto por questões bastante objetivas e, ao mesmo 
tempo, completo o suficiente para nos permitir, mediante as respostas obtidas, realizar 
um mapeamento das representações discursivas que esses leitores fazem de si, como 
leitor, e sobre a leitura, isto é, das práticas de leitura de que se valem e das 
representações discursivas que circulam entre eles acerca do que é a leitura, do que é ser 
leitor, de qual é a importância do livro etc. Assim, pretendemos analisar as respostas dos 
leitores, de modo a levantar além dos livros lidos em âmbito escolar e daqueles de 
gêneros literários, os objetos e práticas de leitura outros, como revistas, jornais, 
internet, entre outros; que não são legitimados social e discursivamente tal como o livro, 
mas que se encontram presentes, muitas vezes, nas práticas efetivamente realizadas por 
estes sujeitos. Nesse sentido, temos como respaldo teórico a Análise do Discurso de linha 
francesa e também alguns princípios da História Cultural da leitura. Como resultado, 
esperamos contribuir para uma melhor apreensão do perfil do jovem leitor 
contemporâneo, cada vez mais múltiplo com as novas tecnologias, estas que são capazes 
de permitir às palavras escritas se propagarem não mais apenas pelos papéis, mas também 
pelos meios digitais e visuais, que permitem uma configuração outra desse leitor do 
século XXI. 
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE PROTOCAMPANHAS DE INCENTIVO À 
LEITURA DISPONÍVEIS EM VÍDEO PELO YOUTUBE 

 
Simone Garavello Varella (Bolsista Capes/PPGL-UFSCar) 

sgvarella@hotmail.com 
 
Nosso trabalho, no interior do projeto “Práticas de escrita e representações de leitura: a 
construção discursiva do leitor brasileiro na mídia” (FAPESP 2010/16139-0) coordenado 
pela Profa. Dra. Luzmara Curcino, inscreve-se entre os estudos que se interessam pela 
discussão acerca da leitura no Brasil, especialmente entre aqueles que se ocupam da 
análise de objetos culturais de massa, tais como revistas e jornais impressos, programas 
audiovisuais e textos de circulação eletrônica em geral, de modo a poder traçar um perfil 
mais amplo das comunidades de leitores concernentes a esses objetos, de modo a 
discorrer sobre suas práticas. Dessa forma, nossa pesquisa tem por objetivo apreender 
representações discursivas de práticas de leitura da atualidade por meio do levantamento 
e análise de campanhas em prol da leitura, veiculadas pelo site do YouTube, produzidas 
tanto por iniciativa institucional quanto por iniciativa individual ou escolar, de modo a 
constituir um repertório de traços que caracterizem o perfil do leitor brasileiro 
contemporâneo. Apoiando-nos na teoria da Análise do Discurso e em princípios da 
História Cultural da Leitura, nossa análise pauta-se na observação de elementos 
linguísticos e extralinguísticos empregados na construção dessas campanhas, a partir das 
quais podemos aventar a representação discursiva que se faz de seu público, como leitor, 
e o imaginário que se constrói sobre como deve ser a leitura. Essas diversas formas de 
representação discursiva atuam como um parâmetro por meio do qual os homens pautam 
sua existência, assimilam sentidos construídos sócio-historicamente que se internalizam 
de tal modo no inconsciente coletivo que fazem com que os aceitemos como naturais, 
sem que se reflita sobre eles. Assim, quando se diz que “Ler é bom” ou que “Ler faz com 
que obtenhamos sucesso”, lidamos com enunciados que no regime de verdade em que 
nos situamos são afirmações frequentes, automatizadas e nem sempre avaliadas de modo 
crítico uma vez que “nossa ideia corrente do que seja ler é, em grande medida, tributária 
de ideias e imagens construídas no final do século XVIII e ao longo do século XIX 
(ABREU, 2001), representações estas que aceitamos como verdadeiras e como sempre 
tendo gozado do status que correntemente lhe atribuímos na atualidade, ao passo que as 
práticas que efetivamente realizamos pouco se assemelham a esse imaginário. 
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FILMES E LIVROS: QUEM VIU O FILME LEU O LIVRO E VICE-VERSA? UMA 
ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DO LEITOR 

CONTEMPORÂNEO 
 

Tania Vieira Rangel (UFSCar) 
taniavrangel@hotmail.com 

 
O projeto que ora apresentamos vincula-se diretamente ao projeto de pesquisa regular 
coordenado pela Profa. Dra. Luzmara Curcino, junto ao Departamento de Letras, acerca 
das “Práticas de escrita e representações de leitura: a construção discursiva do novo leitor 
na mídia” (FAPESP 2010/16139-0), cujo objetivo geral é levantar e descrever 
representações discursivas, presentes em diversos objetos culturais, relativas à leitura, 
aos leitores e ao modo como se acredita que é realizada e como se difunde a maneira de 
ler nos dias atuais. Com esta pesquisa de Iniciação Científica objetivamos empreender 
um levantamento de representações de leitura bem específicas, advindas da relação, cada 
vez mais frequente atualmente, entre a indústria cinematográfica e o mercado livreiro. 
Explora-se de maneira significativa, como forma de promoção mercadológica, a relação 
simbólica entre livros de sucesso que derivam em filmes e entre filmes de sucesso 
derivados de livro, que então passam a gozar desse mesmo status. Não entraremos aqui 
no mérito dos problemas relativos à adaptação fílmica de livros, das diferenças de 
linguagem entre essas duas formas de expressão, de como a passagem de uma linguagem 
a outra implica na verdade outro acontecimento discursivo dada as diferenças de 
construção da narrativa, de recursos empregados e de efeitos que se pode produzir sobre 
o leitor/espectador. O nosso objetivo é refletir brevemente sobre a influência/o 
impacto da exploração dessa relação de promoção simbólica entre filmes e livros, a partir 
de dados acerca das práticas de consumo desses objetos culturais, levantados por meio de 
entrevistas com leitores/espectadores jovens (entre 18 e 25 anos) versando sobre o papel 
que essa relação pode exercer sobre a aquisição (ou não) de livros e sobre as práticas de 
leitura do público visado pela adaptação cinematográfica e por ela pressupostas, 
conforme questionário anexo ao projeto. Com este projeto de Iniciação Científica, 
objetivamos portanto apreender, por meio da análise das respostas obtidas dos 
entrevistados ao questionário que elaboramos e que segue anexo a este projeto, alguns 
indícios que possam contribuir para descrevermos o perfil do leitor atual, de modo a, em 
conjunto com as demais pesquisas relacionadas ao projeto geral ao qual este se filia, a 
saber, sobre as práticas contemporâneas de leitura, constituir um repertório de 
representações do leitor brasileiro na atualidade. 
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GRUPO 
14 

GESDELE - GRUPO DE ESTUDOS SEMÂNTICOS E 
DISCURSIVOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Deusa Maria de Souza Pinheiro Passos (USP) 
deusa@usp.br 

O Grupo de Estudos Semânticos e Discursivos em Língua Estrangeira (GESDELE), 
formado em 2003 e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, compõe-se 
de professores de língua inglesa, cujas pesquisas (doutorado, mestrado e iniciação 
científica) vinculam-se ao Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos e 
Literários em Inglês, do Departamento de Letras Modernas, da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O grupo procura investigar, 
pela perspectiva teórico-metodológica da Semântica Histórica da Enunciação, da 
Semântica do Acontecimento, da Análise de Discurso, de pressupostos das teorias da 
desconstrução e psicanálise, a questão da significação e do funcionamento semântico-
discursivo de exemplares de discursos de naturezas variadas (didático-pedagógico, 
ecológico, fílmico, publicitário, midiático, entre outros), com ênfase em modos de dizer 
- representar, referir e designar - a relação do sujeito com línguas estrangeiras. Os 
projetos de pesquisas do Grupo desenvolvem-se em três eixos principais: (i) 
representações de professor, aluno, metodologias/abordagens e do processo de ensino e 
aprendizagem de língua inglesa e de português para estrangeiros; (ii) materialidade 
linguística e constituição de subjetividades em contextos virtuais; (iii) representações 
identitárias, questões de gênero e poder na mídia. As pesquisas desenvolvidas pelo Grupo 
contemplam materialidades diversas, no campo das línguas estrangeiras, produzindo 
reflexões prioritariamente em relação à língua inglesa, conjugando análises que tomam 
como objetos: a) diversos aspectos que compõem o cenário da sala de aula de língua, em 
escolas públicas, particulares, institutos de idiomas; b) ensino e aprendizagem de 
português para estrangeiros, em cursos ministrados no Brasil; c) redes sociais: Orkut, 
Twitter, Facebook e redes sociais para fins didáticos em escolas no Brasil e no Reino 
Unido. A partir de reflexões semântico-discursivas em torno do contexto escolar e de 
outras instituições sociais, a produção cientifica dos participantes do Grupo representam 
um esforço acadêmico que visa a contribuir para os estudos da linguagem. 
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QUANTO MAIS CEDO MELHOR (?): UM ESTUDO DISCURSIVO DO 
ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

DA PESQUISA 
 

Bianca R. V. Garcia (FFLCH-USP) 
biancarvgarcia@gmail.com 

 
Na presente comunicação, apresentaremos os resultados de nossa pesquisa de mestrado 
finalizada em agosto de 2012. Ancorados nos pressupostos da Análise do Discurso 
desenvolvidos na França (Pêcheux, 1975), e no Brasil (Orlandi, 2001; Coracini, 1998), 
analisamos as representações de criança, língua estrangeira e ensino de língua estrangeira 
presentes nos dizeres da legislação brasileira, da mídia (reportagens e sites institucionais) 
e de coordenadoras da área, buscando compreender de que maneira as justificativas da 
inclusão do ensino de inglês para crianças se materializam, e com quais sentidos se 
relacionam. Em primeiro lugar, as representações de criança apontam para dois sentidos 
dominantes: o de ser passivo, que aprende rápido por não realizar processos mentais 
complexos e o de potencial trabalhador. Chamou-nos a atenção a recorrência da 
associação do ensino de inglês a potenciais benefícios neurológicos e ao aprimoramento 
da inteligência como um todo, que foi relacionada em diversos enunciados à motivação 
que levaria os pais a optar por escolas bilíngues de prestígio, apesar de seu alto custo. 
Quanto às representações de ensino de LE, observamos que os dizeres referem o 
processo de aprendizagem como absorção, ou modelagem de comportamentos. Já as 
representações de LE remetem majoritariamente a seu sentido de garantia de sucesso da 
vida profissional. Finalmente, pudemos concluir que a prática do ensino de inglês para 
crianças no âmbito das escolas privadas analisadas emerge de uma cadeia discursiva cujos 
sentidos estão maciçamente alinhados com os dizeres do mercado neoliberal. Nossa 
análise das justificativas pedagógicas do ensino de inglês para crianças tornou-se, à 
medida que o trabalho progrediu, a análise das projeções da criança no mercado de 
trabalho, e da naturalização da lógica capitalista para a formação e preparação das crianças 
de elite. Assim, parece-nos que o “mais cedo” do aprendizado linguístico no âmbito 
privado coincide com o “mais cedo” da aceitação das práticas do mercado na educação, e 
da euforização da produtividade, excluindo até da mais precoce infância, o acesso ao 
ócio, ou a não-obrigatoriedade da produção. 
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REPRESENTAÇÕES DE ALUNO PARA PROFESSORES DE PLE 
 

Ingrid Isis Del GregoHerrmann (FFLCH – USP) 
in.isis@gmail.com 

 
Na presente apresentação, fazemos um recorte de nossa pesquisa de Mestrado, na qual 
estudamos representações de professor, aluno e língua para professores de Português 
como Língua Estrangeira (doravante PLE). Esta pesquisa pauta-se em uma visão 
discursiva de estudos da linguagem, para a qual conceitos como discurso, efeitos de 
sentido, sujeito, identidade e inconsciente são considerados conceitos-chave (Orlandi, 
2007; Coracini, 2007). O português, mesmo se constituindo como uma língua de menor 
amplitude mercadológica no horizonte das línguas modernas, apresenta-se como uma 
língua estrangeira desejada por alguns sujeitos (por diversas motivações pessoais) ou 
necessária para outros (em contextos comerciais e/ou industriais) e constitui um 
universo em formação cujas configurações, no tocante ao ensino, propomo-nos a 
analisar. De modo mais amplo, pensamos que uma análise no âmbito das representações 
de língua, professor e aluno de PLE venha a ser importante para se entrever certas 
formações que constituem o imaginário dos professores a este respeito e, também, 
possibilitar a ascensão a ecos de discurso sobre o ensino de PLE em contexto brasileiro, 
um fenômeno em crescente expansão, como apontamos. Focaremos, aqui, nas imagens 
sobre o aluna do que entrevemos a partir dos dizeres dos professores entrevistados. 
Formamos nosso corpus por meio de entrevistas orais junto a professores de PLE, em 
diferentes contextos de ensino, quais sejam, professores particulares e centros de línguas 
de universidades. Para os professores entrevistados, pedimos: Conte-nos sobre seus 
alunos. É importante observar que o aluno de PLE parece ser representado com traços 
mais marcados e de uma especificidade diferenciada, principalmente caracterizado pelo 
fato de ser estrangeiro e de uma determinada nacionalidade. A título de exemplo, os 
professores entrevistados citam alunos que vieram de diversos países: Chile, China, 
Colômbia, Espanha, Estônia, França, Japão, Malásia, México, Rússia, etc., cujo objetivo 
no Brasil é o de trabalhar, estudar ou acompanhar o cônjuge que aqui realiza atividades 
semelhantes. Interessa-nos, neste capítulo, o modo de representação dos professores em 
relação a esses alunos. Essas imagens, como sugeriremos, podem apontar o modo pelo 
qual o professor concebe a relação do aluno estrangeiro com o PLE, com o aprendizado 
de línguas estrangeiras e com o nosso país. A partir dos excertos analisados, observamos 
que parece haver uma visão de nacionalidade que categoriza o aluno e incide nas 
representações de suas necessidades, de seu aprendizado e, também, relaciona-se com 
uma certa construção imaginária a respeito do brasileiro e do Brasil. 
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A (RE) PRODUÇÃO DO HUMOR NO TWITTER: O INUSITADO, O 
INESPERADO E O NÃO-DITO 

 
Ivo Escobar (FFLCH – USP) 

ivo.escobar@usp.br 
 

Este trabalho pretende expor desdobramentos específicos da linguagem do ciberespaço, 
que apesar de mostrar-se complexa, tendo em vista seu conteúdo amplamente difuso, 
possui idiossincrasias que advêm do âmbito social. No Twitter, um dos referidos 
desdobramentos do meio, enunciados densos são criados com rapidez nunca antes 
possível, estivessem seus criadores conectados à Internet ou não; acima de tudo, porém, 
está a facilidade de circulação do conteúdo presente nesses enunciados, e é este o foco da 
pesquisa a ser reportada, onde se pretende demonstrar a aplicabilidade de dois sentidos 
de interpretação do humor no contexto do Twitter, especificamente: um fechado, 
quando a metalinguagem e o neologismo são utilizados com frequência maior, compondo 
um tipo de enunciado especialmente complexo, e outro aberto, quando modos de dizer 
compartilhados por um grande grupo se inserem num enunciado que tende ao universal. 
Em ambos os casos, e em todos os seus intermediários, observa-se uma diversidade de 
aspectos que parece impossibilitar a definição de categorias discursivas que lhes sejam 
apropriadas, pois tal diversidade opera uma constante atualização do sentido, 
reinventado com base na abertura de interpretação que é pré-requisito para o 
funcionamento efetivo do uso do humor em um enunciado. Esta liberdade discursiva é 
verificada no caso em análise, uma página-perfil do Twitter que se apropria e recria a 
imagem do ex-chefe do grupo Al Quaeda, Osama Bin Laden, que então escreveria após 
seu óbito. A velocidade com a qual o conteúdo produzido no pesado contexto da morte 
do líder da organização se espalha; a evidente quebra de expectativas em relação ao 
tratamento do assunto; e, ainda, a brevidade dos enunciados a respeito do ocorrido, 
assim como a duração de seu debate nos veículos de comunicação – incluindo o corpo do 
ciberespaço e o do Twitter – são fatores que tornam possível associar o material coletado 
a um corpo social: este representa um modo de vida em que a condição do indivíduo 
acompanha o fluxo da troca de informação, exigindo que sejam repensados os 
parâmetros e os limites da análise do discurso virtual. 
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REDES SOCIAIS E A SIMULAÇÃO DE SI MESMO 
 

José Adjailson Uchôa-Fernandes (UFMA) 
zeuchoa@gmail.com 

  
Este trabalho se propõe a fazer uma reflexão sobre os processos discursivos e identitários 
que envolvem a elaboração de avatares em redes sociais, tendo como foco o orkut. Para 
tal, teceremos considerações com base em corpus coletado em comunidades desta rede, 
a qual foi objeto de nossa pesquisa de mestrado. A análise dos avatares, bem como de seu 
processo de construção por meio da inserção de dados (pessoais, profissionais, status de 
relacionamento) solicitados pelo site e dos gestos de filiação às chamadas comunidades 
virtuais nos permite a hipótese de que as redes sociais podem vir a exercer a função de 
simulação e experimentação de identidades e modos de dizer que podem vir a se 
manifestar ou não também em outros contextos enunciativos, de acordo com as 
experiências que o sujeito vivencia nesse processo. Assim, debatemos as diferentes 
possibilidades identitárias e discursivas que estão colocadas para o sujeito jurídico 
(submetido às leis do estado-nação) e para o sujeito do ciberespaço, ao qual está colocada 
a possibilidade de inventar e reinventar a si mesmo numa “ficção do eu” (CORACINI, 
2006 p. 145), e que se utiliza das redes sociais para enunciar, muitas vezes em 
modalidade hiperbólica, apresentando marcas de hedonismo e de uma relação bastante 
particular com a alteridade. Este sujeito coloca identidades e discursos à prova, editando-
os e experimentando seus limites, sendo favorecido por certo efeito de liberdade 
propiciado pela rede na qual se inscreve. Propomos ainda uma reflexão sobre as 
diferentes formas de interdição colocadas para o sujeito do ciberespaço (volátil, passível 
de edição e exclusão da rede e que estabelece e desfaz relacionamentos na velocidade do 
clique, levando-os a todo canto na portabilidade de laptops, smartphones e tablets) e o 
sujeito jurídico (sólido, de quem se espera fixidez, coerência e compromisso). 
Abordamos ainda como outras redes, incluindo o twitter, tentam preencher ou 
minimizar esta "lacuna" entre essas duas modalidades de subjetivação, com políticas de 
verificação de autenticidade de contas de usuários e outros processos de controle e 
gerenciamento dos perfis chamados fake. 
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MÍDIA SOCIAL EDUCACIONAL: PORTAL PARA A “CIDADANIA 
MUNDIAL”? 

 
Renata Matsumoto (FFLCH – USP) 

renatamatsumoto@usp.br 
 

Com a evolução da WorldWide Web, o usuário, progressivamente, deixou de ser 
passivo e passou a ser ativo, produzindo e aprimorando o conteúdo publicado na 
internet. Tal evolução possibilitou diferentes interações no meio, tais como serviços 
virtuais de rede social. Como esses serviços atingiram alta popularidade no mundo, eles 
passaram, recentemente, a ser incorporados na área educacional ou serviram de 
inspiração para a criação de recursos voltados para o processo de ensino-aprendizagem. A 
justificativa para essa incorporação é a de que os sujeitos-alunos da instituição escolar 
constituem uma grande parcela do público-alvo dos serviços virtuais de rede social. Isso 
significa que, para grande parte dos sujeitos-alunos, o conceito de mídia social e de seus 
recursos é familiar, o que pode favorecer sua utilização pela instituição escolar. Levando 
essa prática em consideração, o propósito desta apresentação é discutir três usos 
específicos de mídia social para fins educacionais. Como objetos de análise nesta 
pesquisa, temos dois ambientes virtuais educacionais do Brasil e um provindo do Reino 
Unido. Optamos por escolher um ambiente virtual do Reino Unido devido ao fato de 
que sua política educacional, ao enfocar serviços de rede social, apresenta pioneirismo. 
Assim, ao destinar recursos financeiros para propiciar tais serviços a todas as escolas 
públicas, o Reino Unido apresenta um modelo educacional voltado à integração de novas 
tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem. Segundo nossos resultados parciais, 
notamos que os três ambientes virtuais educacionais são fechados para o público em 
geral, o que significa que eles somente dão total acesso aos seus recursos se o usuário for 
afiliado às instituições aos quais esses ambientes estão vinculados. Isso torna o caráter de 
“mídia social” desses ambientes questionável, pois, apesar da tentativa de proporcionar 
uma experiência parecida com a dos serviços públicos de rede social virtual, os usuários 
são isolados do restante da sociedade. Além disso, outro ponto de semelhança entre os 
três ambientes virtuais analisados é o fato de que todos enfatizam conceitos de 
globalização, cosmopolitismo e multiculturalismo, tentando dar ao usuário a impressão 
de que, ao utilizar tais recursos, ele poderá aprender a agir como “cidadão do mundo”, 
tanto interagindo com pessoas de variados lugares quanto com jogos de simulação de 
realidade. Tais aspectos são questionados em nossa pesquisa, pois o sujeito-aluno pode 
somente participar dos ambientes passivamente, sem necessariamente procurar interação 
com outros usuários ou produzir e compartilhar conteúdos. Considerando isso, 
objetivamos discutir se o uso desses recursos de mídia social na educação favorece o 
“falar silencioso”, ou seja, o ato de se expressar por meio da escrita na internet, do 
compartilhamento de informações e da interação entre usuários, ou se esse uso somente 
serve como ferramenta para atrair a atenção dos alunos pela novidade, não mantendo o 
aspecto colaborativo a longo prazo. 
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GRUPO 
15 

CIDADI – CÍRCULO DE DISCUSSÕES EM ANÁLISE DO 
DISCURSO 
 

Maria Regina Baracuhy Leite( UFPB/PROLING) 
 mrbaracuhy@hotmail.com 

O CIDADI - Círculo de Discussões em Análise do Discurso - é um grupo de pesquisa 
vinculado ao Programa de Pós Graduação em Linguística – PROLING da Universidade 
Federal da Paraíba. Foi fundado em 2007 e é coordenado pela professora doutora Regina 
Baracuhy. Este grupo é constituído por vinte participantes, dentre os quais se incluem 
professores- pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação em nível de 
Mestrado e Doutorado de várias universidades do Nordeste do Brasil 
(UFPB/UEPB/UFCG/UERN), que subsidiam suas pesquisas com a teoria da Análise do 
Discurso (AD) _ campo do saber que permite a articulação das propostas de Pêcheux, 
Foucault e Bakhtin _, a fim de analisar a rede de discursos que circulam na sociedade, 
interrelacionando o sujeito, a linguagem e a história. O CIDADI apresenta quatro linhas 
de pesquisa, a saber: Análise Dialógica de Gêneros Discursivos Verbo-visuais da Esfera 
Midiática; Discurso do Cotidiano, Cidade e Sentido(s); Discursos sobre o Corpo na Mídia 
e Processos de Construção Identitária na Mídia. Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo 
visam analisar a produção, manutenção e circulação de identidades na Mídia brasileira 
impressa e digital, sobretudo discutir a constituição de identidade(s) para a região 
Nordeste, tomando como corpus de análise, vários gêneros discursivos em sua 
materialidade verbal e não-verbal. Objetiva também analisar como ocorre a produção 
discursiva de sentidos no espaço urbano da cidade de João Pessoa, através dos mais 
diversos lugares de textualização, como placas, ruas, praças e até mesmo o corpo 
humano, no caso da tatuagem. Além disso, o grupo se interessa por aprofundar os 
diálogos propostos pelo fundador da AD, Michel Pêcheux, com Michel Foucault, 
sobretudo no tocante à relação saber-sujeito-poder e com Mikhail Bakhtin, através dos 
estudos da enunciação, propostos por Jacqueline Authier-Revuz. As investigações do 
grupo têm repercussão na produção de conhecimentos na área da Lingüística, 
principalmente para a compreensão dos mecanismos de produção de sentidos dos 
discursos sociais. 
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O BRASIL DA COPA E O BRASIL DE VERDADE: OS ANTAGÔNICOS 
DISCURSOS DO GOVERNO BRASILEIRO 

 
Alex de Araújo Souto (UFPB/PROLING/CIDADI) 

alexctsouto@yahoo.com.br 
 Maria Regina Baracuhy Leite (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
O Brasil irá sediar a Copa do Mundo FIFA 2014, evento que será realizado em 12 cidades 
das cinco regiões brasileiras. Para o evento, o país precisará atender a uma série de 
exigências por parte da FIFA, o que demanda o uso de recursos públicos para o seu 
cumprimento. Com relação aos recursos, o governo brasileiro garante que estes não irão 
faltar. Por outro lado, o Brasil, apesar de possuir inúmeras riquezas, possui uma 
população com diversas necessidades. O governo brasileiro afirma não ter recursos para 
suprir as necessidades de seus habitantes. Então, podemos afirmar que estamos diante de 
dois ‘Brasis’. O primeiro, rico, preocupado em ostentar essa riqueza em estádios 
imponentes que consumirão bilhões de reais dos cofres públicos e que não medirá 
esforços para isso. Já o segundo, pobre, é o país em que faltam melhorias para a 
população por alegada falta de recursos. Primeiro e Terceiro Mundos em um mesmo 
país. Discursos distintos de um mesmo governo. Esta pesquisa, desenvolvida em nível de 
Mestrado, tem por objetivo analisar os diferentes discursos do governo brasileiro quando 
o assunto é a Copa do Mundo FIFA 2014 e quando o assunto é o bem-estar da população. 
Além disso, pretende mostrar como o fascínio que a população brasileira tem pelo 
futebol é usado pelo governo brasileiro na produção de seu discurso favorável aos gastos 
públicos com a Copa, bem como a importância que os brasileiros conferem ao futebol. 
Adiante, abordaremos como a mídia brasileira está lidando com esses discursos, 
observando e analisando suas tendências ideológicas. Mais especificamente, a pesquisa 
focará nos sites globo.com e r7.com, podendo ter outros sites como subsídio. Por fim, 
tentaremos expor os motivos para a produção de discursos tão distintos por parte de um 
mesmo governo e o porquê de a maioria da população aceitar passivamente esses dois 
discursos contraditórios, respaldando-os, inclusive. Por isso, chega-se às seguintes 
hipóteses: futebol no Brasil é coisa séria, políticas públicas para melhorar a vida das 
pessoas não são importantes; o governo prefere preparar festa para os turistas, 
mostrando ao mundo um país rico e moderno, em vez de preparar melhores cidadãos 
para o futuro do país. Para tanto, a pesquisa em portais de notícias, entre outros, será 
feita para pesquisar os diferentes discursos do governo e as relações de poder implícitas e 
explícitas, com base nos diferentes enunciados adotados pelo governo. Em seguida, o 
procedimento será de situar as condições de produção em que os discursos foram 
produzidos, tendo por base os trabalhos de Pêcheux e Foucault, entre outros autores 
expressivos da AD. 
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O PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO E IDENTIDADE NO DISCURSO DA 
TATUAGEM/CORPO 

 
Edileide Godoi (UFPB/PROLING/CIDADI) 

edileidegodoi@bol.com.br 
Maria Regina Baracuhy Leite  (UFPB/ PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
Esta pesquisa, realizada em nível de Doutorado, tem como objetivo geral analisar como a 
escrita no corpo vem produzindo identidades e construindo subjetividade na sociedade 
de contemporânea, buscando compreender como o corpo se oferece como matéria 
(suporte) em que a escrita e o desenho significam. Para tanto é preciso pensar o discurso 
como propõe Foucault (2005, p.55), “um conjunto de regras próprias a prática 
discursiva. Essas regras definem não a existência muda de uma realidade, mas o regime 
dos objetos”. São essas regras, a serem acolhidas na dispersão do discurso da tatuagem, 
que acreditamos constituir uma prática discursiva que constitui um lugar para 
subjetivação. Acreditamos, e tomamos por hipótese de trabalho que a escrita no corpo é 
uma prática discursiva que luta contra a sujeição, contra as diversas formas de 
subjetivação e submissão que lhes são impostas e oferecidas através das técnicas de si. 
Foucault em seu texto o “sujeito e o poder” (1982) enxerga que as diferentes técnicas 
que modificam os indivíduos em sujeitos atraem diversas formas de lutas e resistência. O 
problema é: será que diante das transformações sócio-culturais ocorridas no período 
compreendido por muitos teóricos como pós-modernidade ou “modernidade líquida” 
(BAUMAN, 2007), a textualização no corpo é uma forma de subjetivação resistente a 
técnicas de si imposta pela sociedade capitalista ou mais uma forma de pertencimento a 
um determinado grupo? Para embasar nosso trabalho escolhemos o aporte teórico da 
Analise do Discurso francesa uma ciência em que a análise precede a própria teoria 
(MALDIDIER, 2003, p.12). Fundada pelo filósofo Michel Pêcheux, no final dos anos 
sessenta, esse campo do saber tem como objeto de estudo, o discurso – lugar teórico em 
que se entrelaçam questões sobre a língua, o sujeito e a História. Considerando que a 
teoria diz muito sobre que método devemos utilizar no desenvolvimento da pesquisa, 
tomamos para esse estudo a pesquisa de cunho tanto bibliográfico quanto analítico 
(descritivo/ interpretativo). O corpus será composto de um recorte feito em revistas de 
circulação nacional (Veja), blog (“dor e prazer”), site (www.uol.com.br) que propõe, 
meio a dispersão enunciativa, uma escrita de “si para si”. Compreender a textualização no 
corpo é em alguma medida compreender as novas formas de significar o corpo e 
significar os sujeitos. Conforme Ravel (2005, p.83) o processo de subjetivação são 
práticas de objetivação que permite constituir-se sujeito de sua própria existência. 
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JOGOS DE VERDADE E O DISCURSO SOBRE O GAY NA MÍDIA: ENTRE O 
ARMÁRIO E O ALTAR 

 
José Josemir Domingos (UFPB/PROLING/CIDADI) 

domingosjos@gmail.com 
 Regina Baracuhy (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
Esta pesquisa, realizada em nível de Doutorado, estrutura-se a partir de uma ideia que se 
prolonga por toda a obra de Michel Foucault (1926-1984): o que deve ser o sujeito, que 
posição deve ocupar no real ou no imaginário para se tornar sujeito legítimo deste ou 
daquele conhecimento. Seguindo esta linha do raciocínio de Foucault, que se encaminha 
no sentido de compreender a história dos diferentes modos pelos quais, em nossa 
cultura, os seres humanos tornam-se sujeitos, esta pesquisa objetiva analisar os jogos de 
verdade através dos quais a mídia tem discursivisado a temática da homossexualidade. O 
olhar deste trabalho para a mídia percebe-a enquanto um dispositivo de saber/poder 
sobre a sexualidade e, ao mesmo tempo, um lugar de reverberações discursivas sobre a 
subjetividade homoafetiva. Nesse sentido, interessam também alguns efeitos de sentido 
sobre uma possível constituição identitária gay que vão se sedimentando no imaginário 
social, ao passo que outros vão se desestabilizando no embate dos jogos enunciativos na 
mídia. Trabalhar os discursos no interior destes embates é analisá-los enquanto 
elementos táticos que numa dada experiência podem se confirmar e/ou serem 
contraditórios. Nesse sentido, vamos interrogar por quais estratégias passam os discursos 
da mídia em que se inscreve este sujeito de uma sexualidade não normativa. Estas 
inquietações serão conduzidas nesse estudo no lastro de uma questão mais geral que 
procura refletir o tema da homossexualidade à luz de uma história do presente: como, na 
atualidade, a homossexualidade passou a ser problematizada através dos discursos da 
homofobia e do casamento gay? Como fio condutor da pesquisa, esta questão pensa a 
problematização nos termos foucaultianos de “práticas que fazem com que algo entre no 
jogo do verdadeiro e do falso e se constitua como objeto para o pensamento”. Vamos na 
direção de uma análise dos processos históricos de subjetivação pelos quais o sujeito gay 
pôde se constituir como tal a partir de uma relação determinada com um discurso sobre 
a verdade. Assim, nosso trabalho analítico desenvolver-se-á com base em duas matérias 
de capa de revista: Superinteressante de 07/2004 e Época de 07/03/2011. Para esta 
empresa, apoiamo-nos nos, já mencionados, postulados de Michel Foucault sob a ótica da 
Análise do Discurso em cujos diálogos estão as formulações deste filósofo. 
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LULA E O DISCURSO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA 
IMPRENSA ESCRITA (VEJA E ISTO É) 

 
Josélio Paulo Macário de Oliveira (UFPB/PROLING/CIDADI) 

joseliomacario@hotmail.com 
Regina Baracuhy  (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 

O mercado midiático tem desempenhado um papel de extrema relevância no processo 
de construção/desconstrução de identidades e representações na sociedade 
contemporânea. Muitos dos perfis identitários de nossa sociedade, em todas as áreas de 
atuação, têm se originado a partir do cotidiano das produções jornalísticas de nossas 
instituições midiáticas. As justificativas principais deste projeto, que analisa o discurso 
enquanto representação, estão diretamente relacionadas ao presente social e político 
brasileiro. As explicações ou pretensas leituras surgidas desta pesquisa, dados de 
relevante importância para nossa sociedade em todos os seus níveis, representam a 
necessidade atual pela clarificação de vetores característicos da lógica política que rege 
nossa sociedade. Informações como estas em um país de vertiginosas discrepâncias 
sociais, onde o ideário constitucional da igualdade de direitos não é respeitado de fato, 
podem funcionar como instrumento de transformação, de mudança de atitude e 
reconfiguração do papel do cidadão na sociedade brasileira. Nesta investigação, em nível 
de Mestrado, objetiva-se investigar o âmbito das representações políticas, sintetizadas na 
imprensa escrita brasileira. Desse campo temático, recortamos a representação do 
sujeito social e político Luiz Inácio Lula da Silva.  A problematização deste tema se 
efetivará pela leitura de reportagens veiculadas pelas revistas de circulação nacional 
“Veja” e “Isto é”. Nesta pesquisa científica, abordamos instrumentos teóricos e 
metodológicos disponibilizados pela Análise do Discurso de linha francesa (AD), campo 
do saber estruturado pelo filósofo Michel Pêcheux. Este trabalho almeja analisar aspectos 
de natureza interpretativa sobre a representação de um sujeito político que serão 
descortinados, nos meandros da discursivização midiática, pelos elementos analíticos de 
uma teoria de interpretação que tem como um de seus primeiros objetivos lançar mão da 
dimensão da História, da Linguística e da Psicanálise para alcançar a tessitura do 
interdito, do equívoco, de uma exterioridade que lhe é constitutiva. E assim oferecer à 
sociedade uma perspectiva diferenciada, crítica, mais aprofundada de alguns aspectos do 
nosso universo político. 

 
  

mailto:joseliomacario@hotmail.com
mailto:mrbaracuhy@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

136 

 

OS SÍMBOLOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MARCAS 
IDENTITÁRIAS: ANÁLISE DE PROPAGANDAS TURÍSTICAS 

 
Karoline Machado Freire Pereira (UFPB/CIDADI) 

kalfreire@yahoo.com.br 
 Maria Regina Baracuhy Leite (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
Este artigo trata dos símbolos utilizados no gênero propaganda turística e promocional da 
cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, como forma de construção e afirmação de sua 
identidade. Para tanto, realizamos uma pesquisa de cunho interpretativo, na qual 
coletamos e analisamos, com base na Análise do Discurso de linha francesa e nos Estudos 
Culturais, aporte utilizado para a fundamentação teórica, treze propagandas turísticas da 
cidade de João Pessoa veiculadas em revistas e “folders”, compondo, assim, o corpus de 
nossa pesquisa. Com o objetivo de responder as seguintes questões: como os símbolos da 
cidade de João Pessoa se constituem como marcas identitárias e quais os efeitos de 
sentido deles decorrentes? Tais perguntas nos servem como base para uma discussão 
sobre a Análise do Discurso, o gênero propaganda turística, os símbolos imagéticos e o 
processo de construção da identidade. Vimos que, para “vender” o destino João Pessoa, a 
mídia se utiliza da repetição de objetos contidos na memória discursiva relativos a certos 
atrativos turísticos de João Pessoa (o Centro Histórico, a gastronomia, a Lagoa, o Farol 
do Cabo Branco, a Ponta dos Seixas e Areia Vermelha), como estratégia de torná-los 
marcas identitárias da cidade e criar um diferencial perante aos demais destinos 
nordestinos. Percebemos que existe um contínuo processo de identificação, pois as 
identidades não são fixas, elas são produzidas em momentos particulares no tempo, 
emergindo em determinados momentos históricos e mudam ao longo do tempo. 
Chegamos à ideia também de que, através dos sistemas simbólicos presentes nas 
propagandas turísticas, podemos, de certa maneira, manipular a forma pela qual somos 
vistos pelos outros. Pois a publicidade, além de ser vista como a principal fomentadora 
de imagens “positivas” (ou “atrativas”) de um destino turístico, também tem o papel de 
tentar reverter as possíveis imagens “negativas” (ou “repulsivas”) que estejam no 
imaginário social. Sabemos que muitos ainda veem o Nordeste como subdesenvolvido, 
pobre e devastado pelas secas. Assim, a Análise do Discurso nos proporcionou verificar 
que a cidade de João Pessoa possui atrativos turísticos que são trabalhados como símbolos 
identitários da cidade, e que constituem o diferencial perante aos demais destinos 
nordestinos. Esses símbolos imagéticos produzem efeitos de sentido múltiplos, como os 
de uma João Pessoa histórica, cultural, paradisíaca e de belezas naturais. 
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MULHER, TRABALHO E FAMÍLIA: JOGOS DISCURSIVOS E REDES DE 
MEMÓRIA NA MÍDIA 

 
Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares (UERN/CIDADI) 

luciahelenamct@hotmail.com 
 Maria Regina Baracuhy Leite (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
Este trabalho intitulado Mulher, trabalho e família: jogos discursivos e redes de memória 
na mídia faz parte de uma pesquisa de doutorado e insere-se no campo da Análise do 
Discurso de tradição Francesa. Com foco nas contribuições de Michel Foucault para esse 
campo de estudo e da interdisciplinaridade que o caracteriza, o trabalho dialoga com os 
estudos culturais, com a História e com os estudos da mídia, traz como objetivo central 
descrever/interpretar, no discurso midiático, os movimentos da memória na relação da 
mulher com o trabalho e a família. Além disso, investigam-se aqui as relações de gênero 
tanto no espaço público quanto no privado, além dos conflitos, enfrentados pela mulher, 
entre casamento/maternidade x carreira. Para seu desenvolvimento, foi delineada a 
seguinte questão de pesquisa: De que modo se inscreve na mídia a história da mulher 
trabalhadora e sua relação com o mercado de trabalho e a família, se observada a 
constituição da identidade dessa mulher, a partir dos movimentos da memória? Para 
responder a essa questão, o trabalho desenvolve um percurso metodológico por meio do 
qual são investigados os movimentos da memória na constituição da identidade da 
mulher trabalhadora contemporânea. Tal percurso exigiu a definição de um trajeto 
temático “Mulher, trabalho e família”, na história contada pela mídia, seguido dos eixos 
que norteiam a construção do arquivo e a delimitação do corpus. São eles: 1) a mulher e 
o mercado de trabalho, 2) a mulher trabalhadora e as relações de gênero e 3) a mulher 
trabalhadora e a constituição familiar. Para melhor historicizar os acontecimentos que 
estão relacionados à temática da tese, formou-se um arquivo que se constitui, em sua 
materialidade, de vários gêneros discursivos, como anúncios, artigos, propagandas, 
charges, músicas, notícias, que ajudam a construir o imaginário social sobre o que é dito 
no discurso midiático. Para melhor averiguar as diferentes posições-sujeito e suas práticas 
discursivas, foram selecionados para constituir o corpus deste trabalho, seis artigos 
(matérias de revistas) que discorrem sobre a temática escolhida. Esses artigos estão 
presentes nas revistas impressas Veja Mulher, Claudia e Você S/A. Investigando, no 
discurso midiático, as redes de memória e os jogos discursivos da inscrição da mulher 
trabalhadora, chega-se à conclusão de que é pelas vias do saber que a mulher muda sua 
posição e se impõe às técnicas disciplinares. Foi conhecendo, estudando, se qualificando 
que a mulher chegou ao mercado de trabalho tão competitivo e tão masculinizado. Na 
análise, percebe-se também que a ascendência da mulher, principalmente da mulher 
casada, no mundo do trabalho situa um acontecimento que está marcado na história e 
que é possível ser resgatado pelas redes de memória, para que, só assim, se possa 
compreender o entrelaçamento que se dá entre a mulher, o mundo do trabalho e a 
família que ela constitui. Percebe-se também que a mídia exerce o papel de mediadora 
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entre acontecimento e sociedade e se utiliza do real e do imaginário, impondo a sua 
vontade de verdade e agenciando os mecanismos de poder na constituição da identidade 
da mulher contemporânea. 
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REDES SOCIAIS, REDE DE DISCURSOS: O PAPEL DO SUJEITO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES DE PODER 

 
Luciane Alves Coutinho (UFPB/CIDADI) 

lucianeacoutinho@gmail.com 
 Maria Regina Baracuhy Leite (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
As Redes Sociais assumem papel de destaque na interação dos sujeitos neste novo 
milênio. No mundo globalizado que vivemos hoje, estar conectado a alguma Rede Social 
implica certa aceitação do que está sendo produzido e circulado nesse meio. A questão 
geográfica não é mais uma barreira, considerando que sujeitos ou grupos sociais, mesmo 
em locais distantes fisicamente, pela Rede Social, tendem a estar próximos. Essa 
proximidade pode ou não resultar em novas formas de poder, em novos agrupamentos 
sociais, tendo em vista que as relações constituídas pelos grupos ou sujeitos perpassam o 
espaço virtual e dele poderão fazer uso para constituir novos saberes, novas formas de 
poder, que serão ou não validadas enquanto efeito de verdade. O reconhecimento de um 
dado discurso pelos membros de uma comunidade virtual poderá dar ou não ao grupo ou 
sujeito, o poder simbólico para alterar práticas discursivas e suas relações de poder. Esse 
exercício de poder pode ser caracterizado em seus diferentes aspectos: quem é o sujeito 
produtor dos discursos, de que lugar social ele profere tais discursos, quais estruturas de 
poder estão implícitas nos enunciados. Questiona-se, enfim, como os micropoderes são 
exercidos no meio digital, especificamente nas Redes Sociais? Dentre as diversas Redes 
Sociais, fizemos opção pelo Facebook, considerando que esta Rede agrega mais usuários 
no Brasil. Esta pesquisa tem por objetivo analisar as diferentes configurações de poder 
que perpassam o ambiente virtual das Redes Sociais e seu impacto na cultura e nos 
modos de produção. Optamos por um referencial teórico que defende a tese de que a 
linguagem possui uma relação com a exterioridade, esta entendida não como algo fora da 
linguagem, mas como condições de produção do discurso que intervêm materialmente 
na textualidade, como interdiscurso, isto é, como uma memória do dizer que abrange o 
universo do que é dito. O trabalho é, pois, pautado pela Análise do Discurso de 
orientação francesa (AD), estruturada por Michel Pêcheux em seus diálogos com Michel 
Foucault. 

 
 
 
 
  

mailto:lucianeacoutinho@gmail.com
mailto:mrbaracuhy@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

140 

 

DISCURSO, PODER E INCLUSÃO SOCIAL: O CORPO DEFICIENTE NAS 
LENTES DA MÍDIA 

 
Maria Eliza Freitas do Nascimento (UFPB/PROLING/CIDADI) 

elizamfn@hotmail.com 
 Maria Regina Baracuhy Leite (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
Pensar a produção histórica dos discursos é enveredar por caminhos analíticos que 
possibilitam um olhar aguçado para a produção dos sentidos. A construção dos objetos é 
controlada por uma ordem discursiva e está atrelada a relações de poder-saber. Dessa 
forma, propomo-nos nesta pesquisa,realizada em nível de Doutorado, analisar o discurso 
da inclusão social do sujeito deficiente que circula na Revista Sentidos, uma produção 
midiática destinada à inclusão de pessoas portadoras de deficiência. Nosso aporte teórico 
é a Análise do Discurso de vertente francesa, a qual compreende o discurso como prática 
discursiva que constitui diferentes efeitos de sentidos. Buscaremos mostrar como a 
história do corpo deficiente passou por transformações que resultou em novas práticas 
sociais. Isso porque essa história é conduzida por diferentes relações de poder, as quais 
produzem rupturas que enfatizam a passagem da morte para a vida, resultantes da ação 
dos biopoderes, seja por meio de técnicas disciplinares que agem sobre o corpo 
individual ou por meio da normalização e regulamentação do corpo-espécie. Nesta 
pesquisa, o corpo deficiente, considerado historicamente como anormal e monstruoso 
passa por deslocamento na produção discursiva que acarreta novas dizibilidades sobre o 
ser deficiente, com vistas à sua inclusão na sociedade. Esses discursos produzidos na 
materialidade midiática em análise constroem diferentes efeitos de sentidos, nos quais os 
sujeitos portadores do corpo deficiente se (re) constroem e se (re) modelam produzindo 
subjetividades, passando a ser considerados sujeitos diferentes, não mais deficientes. 
Assim, o discurso sobre a diversidade entra em cena, produzindo sujeitos dóceis, geridos 
por micropoderes que os disciplinam e controlam por meio de diversas técnicas: esporte, 
artes, dentre outras. Percebemos, portanto, que a revista atua como mecanismo de 
controle disciplinar, normalização e regulamentação do sujeito deficiente, promovendo 
técnicas de subjetividade desses sujeitos que conduzem o seu fazer, o seu pensar e o seu 
sentir. 
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CORPO, IDENTIDADE E MÍDIA: OS DISCURSOS SOBRE O 
ENVELHECIMENTO EM REVISTAS DE VARIEDADES 

 
Emmanuele Monteiro (UFPB/PROLING/CIDADI) 

emmanuelemonteiro_jp@yahoo.com.br 
Regina Baracuhy (UFPB/PROLING/CIDADI) 

mrbaracuhy@hotmail.com 
 
Na relação corpo velho e mídia, há uma série de discursos que atravessam e embasam os 
dizeres sobre o envelhecimento, entre eles os discursos sobre o que é politicamente 
correto quando estão em jogo as identidades para a velhice. Isto ocorre devido à 
existência de um “lugar” social de memória, que caracteriza o corpo velho como inútil e 
sexualmente inativo em nossa sociedade. Por outro lado, na mídia circulam discursos 
que relacionam o envelhecimento a uma construção da beleza como produto a ser 
consumido, propondo uma “melhor idade”, ou ainda, um retardamento da velhice. Dessa 
forma, ao observarmos tais mecanismos que constituem o corpo velho, enquanto 
discurso, ressaltando sua evidência material, chegamos aos seguintes questionamentos: 
Quais discursos estão formando o corpo velho? Quais práticas discursivas entrelaçam a 
materialidade corpóreo-discursiva sobre o que é ser velho? Que condições de produção 
propiciaram o surgimento desse sujeito “velho” nos gêneros de nosso corpus? Como 
e/ou até que ponto o discurso do politicamente correto influencia na produção de 
identidades para a velhice? Como é que discursivamente acontece essa relação 
mídia/corpo/identidade, nos discursos sobre o envelhecimento? Tendo esses 
questionamentos em mente, nossa pesquisa, desenvolvida em nível de Doutorado, tem 
como objetivo maior a análise de como são produzidas identidades para o corpo velho 
discursivisado nos gêneros presentes em revistas de variedades. Mais especificamente, 
objetivamos verificar quais discursos estão formando a noção de corpo velho; investigar 
as práticas discursivas que entrelaçam a materialidade corpóreo-discursiva sobre o que é 
ser velho; descobrir os mecanismos que possibilitam a existência das regularidades 
enunciativas sobre os sujeitos que estão envelhecendo; analisar como ocorrem os 
diálogos intertextuais e interdiscursivos que possibilitam a construção de identidades 
para o corpo velho pela alteridade; discutir como a noção de corpo é tomada pela mídia, 
enquanto mecanismo de ratificação de um modelo de beleza, que desloca os sujeitos e 
constrói outras identidades para os velhos; verificar como e/ou até que ponto o discurso 
do politicamente correto influencia na produção de identidades para a velhice, além de 
analisar as técnicas de poder (biopoder) na administração do corpo populacional dos 
sujeitos que estão envelhecendo e como essas técnicas controlam a circulação dos 
discursos sobre a velhice. Para tanto é necessário ressaltar que o corpo velho, nosso 
objeto de estudo, não é aqui entendido como o corpo físico do indivíduo, mas sim, 
estudado enquanto corpo discursivisado pela mídia, o que implica interdições e 
apagamentos. Assim, trabalharemos com o corpo velho, considerando sua existência 
histórica e seu status material. Metodologicamente, esta pesquisa qualitativa é de cunho 
interpretativo Nosso corpus é composto por textos das revistas Época, Isto é e Veja, 
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publicadas a partir da década de 1990 até a atualidade. Para analisar a constituição de suas 
identidades para o corpo velho, utilizamos o arcabouço da Análise do Discurso Francesa, 
com os postulados de Michel Pêcheux, Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine. 
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O CORPO NA MÍDIA: BIOPODER NAS CAPAS DE REVISTAS 
 

Tânia Maria Augusto Pereira (UFPB/PROLING/CIDADI) 
taniauepb@yahoo.com.br 

 Maria Regina Baracuhy Leite (UFPB/PROLING/CIDADI) 
mrbaracuhy@hotmail.com 

 
Esta pesquisa, em nível de Doutorado, tem como objetivo analisar a presença constante 
do corpo na mídia, a partir da sua divulgação como um artefato cultural que produz 
sentidos, como um modo de viver e de ser, um modo de olharmos para nós mesmos e 
para os outros. O foco estético direcionado à beleza, associado à forma física e ao 
modelamento corporal, promove um “culto ao corpo”, expressão usada para ratificar a 
presença constante de um corpo obediente ao padrão de beleza culturalmente 
estabelecido. Tendo como pressuposto a compreensão do corpo como uma construção 
histórica e cultural, sobre a qual se articulam diferentes discursos e saberes, 
investigaremos o discurso sobre o corpo construído pela revista Veja. Pretendemos 
avaliar até que ponto o discurso de uma revista voltada para informação e cultura em 
geral, revalida construções estereotipadas sobre o corpo na sociedade. Também 
buscamos refletir sobre como tais discursos são significados, legitimados, reconhecidos e 
mantidos pela mídia, através das técnicas disciplinares usadas para adestrar os corpos, 
dentro do que Foucault denomina biopolítica. Nossa reflexão está alicerçada nos 
princípios teóricos e metodológicos desenvolvidos pela Análise do Discurso (AD) de 
origem francesa, oriunda das ideias de Pêcheux (1988, 1997, 1999, 2006) e nas 
contribuições de Foucault (1996, 2000, 2006, 2007, 2008,), em sua analítica do poder. 
O campo de estudo da AD oferece ferramentas conceituais que possibilitam 
compreender a produção e reprodução de verdades impostas pela mídia. Para a AD, a 
mídia configura-se como um dispositivo disciplinador na medida em que cria identidades 
e parte do princípio de que tais identidades são efeitos do discurso, já que é no interior 
das práticas discursivas que elas emergem. Cuidar de si na contemporaneidade significa 
cuidar do corpo, sentir-se bem a partir de regras de conduta e de princípios impostos 
como verdades e prescrições construídas pela mídia através da exposição incessante das 
imagens de corpos belos. Nas capas das revistas é evidente a atuação da mídia por meio 
de dispositivos disciplinares que ditam formas e hábitos de vida enquadrados no 
saber/poder. Os corpos moldados pelo discurso midiático ordenam um dizer que vai 
além da estética da beleza, visto que tal discurso produz, estabiliza e faz circular sentidos, 
materializando dizeres sustentados pela memória discursiva, apagando ou deixando 
implícitos outros. 
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GRUPO 
16 

LANADISI - LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO 
DISCURSO DA IMAGEM 
 

Profa. Dra. Nádea Regina Gaspar (UFSCar) 
nagaspar@terra.com.br 

O objetivo do Grupo de Pesquisa, consolidado no CNPq como Laboratório de Análise do 
Discurso da Imagem (Lanadisi) é o de estudar as teorias da Análise do Discurso de linha 
francesa. Mediante essa direção, os trabalhos do Grupo se voltam para as aplicações das 
teorias do discurso, direcionando-as em análises que relacionam as palavras com as 
imagens fixas e as imagens em movimento. Com esses objetivos (teóricos e práticos), 
espera-se encontrar pronunciamentos discursivos que forjam e formam, na história, 
grupos culturais identitários (discursos de cunho científico, familiar, ético, etc.) e, com 
isso, oferecer subsídios para se pensar o resgate da memória, por meio, principalmente, 
das imagens. O Grupo de Pesquisa foi criado em 2005, está sediado na Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), e é composto por pesquisadores da UFSCar e da 
USP/RP, que atuam nas áreas da Ciência da Informação e da Linguística. Os resultados 
das pesquisas do Grupo que compõe o Lanadisi podem ser visualizados: nas publicações 
dos anais de congressos, em diversas revistas conceituadas com os índices Qualis, em 
livros como: M. Foucault e os domínios da linguagem: discurso, poder, subjetividade 
(2004), Estudos do texto e do discurso (2006), Discurso e texto: multiplicidade de 
sentidos na Ciência da Informação (2008); Discurso midiático: sentidos de memória e 
arquivo (2008), A (Des)ordem do discurso (2010). Neste sentido, a consolidação deste 
Grupo está pautada na direção de uma continuidade para participação em congressos, 
encontros científicos, publicações, bem como para a realização de diversos eventos, 
minicursos, palestras, cursos de especialização, atendimento a instituições de ensino e 
cultura. 
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MATERIALIDADES DISCURSIVAS EM IMAGENS SOBRE A 

PEDOFILIA 
 

Andreia Beatriz Pereira (Mestre em Linguística-LANADISI/CNPq/UFSCar) 
ded_mineira@yahoo.com.br 

Prof. Dr.Roberto Leiser Baronas(DL/PPGL/UFSCar) 
baronas@uol.com.br 

Prof. Dra. Nádea Regina Gaspar (LANADISI/CNPq/UFSCar) 
nagaspar@terra.com.br 

 
Este trabalho tem como proposta compreender de que modo o discurso sobre a pedofilia 
vem se apresentando nas imagens. Para isso, foi observado como os enunciados se 
comportam no movimento entre as imagens fixas e as imagens em movimento. 
Metodologicamente, recorremos à teoria da Análise do Discurso, tal como proposta por 
Michel Foucault, no que diz respeito ao seu entendimento sobre os seguintes princípios: 
“enunciado” e “formação discursiva”. Foucault justifica que existe um conjunto de 
princípios que compõe os enunciados, e por esses princípios – sujeito, campo associado, 
série e materialidade – o analista reconhece a permanência, a alternância e os 
deslocamentos dos enunciados. Quando se obtém esse reconhecimento é possível 
agrupá-lo em uma Formação Discursiva (FD). Nosso olhar se volta, mais detidamente, 
para o conceito de “materialidade”. Apoiamo-nos também, em autores que abordam as 
teorias do cinema e da análise fílmica, visando compreender melhor os dispositivos de 
produção que compõem o objeto fílmico, como os de “montagem”, “enquadramento” e a 
“cor”. De posse dessas teorias fizemos a seleção de dois filmes e duas capas de revistas 
que foram, respectivamente, analisados: “Pretty Baby” (1978) e “Anjos do Sol” (2006), e 
Revista Superinteressante (maio de 2002) e Ciência Hoje (outubro de 2010). Com isso 
buscamos compreender as características que compõem as práticas discursivas adotadas 
nos textos analisados sobre a pedofilia. Como resultado, pudemos empreender o 
entendimento que, em 1978, quando do lançamento do filme “Pretty Baby”, a pedofilia 
era tolerada até mesmo por alguns membros da família, enquanto no filme “Anjos do 
Sol” (2006) esta prática é escondida da família pelo agenciador. Já nas capas das imagens 
fixas, observamos que a materialidade do brinquedo, que no caso representa o sujeito - 
criança, mudou naquilo que diz respeito ao sexo da mesma, pois nos filmes eram 
meninas, e agora, pode tanto ser uma menina quanto um menino. 
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SUJEITOS CUIDADORES 

 
Eliana Mantovani Malvestio (LANADISI/CNPq/UFSCar)  

elianamalvestio@yahoo.com.br 
Profa. Dra. Nádea Regina Gaspar(LANADISI/CNPq/UFSCar)  

nagaspar@terra.com.br 
 
Ao adentrarmos atentamente para distintas formas de relacionamento entre grupos 
familiares, foi percebido que o padrão familiar atual (a família nuclear, burguesa), 
constituída por pai, mãe e descendentes, é (des)construída, ou antes, remodelada, em 
algumas das narrativas fílmicas de Pedro Almodóvar. A figura da mulher é valorizada, 
bem como e, em especial, a maternidade. As personagens com competência a assumir 
este “lugar vazio”, que requer de quem o ocupa um caráter feminino, maternal, 
cuidador, estabelecem vínculos afetivos no decorrer das narrativas desse cineasta, 
possibilitando novas construções familiares, devido à práticas de cuidados com o outro, o 
cuidado com filhos ou filhas não consanguíneos, valorizando um arranjo familiar “outro”, 
que não se prende necessariamente à consanguinidade e à coabitação. O objetivo desta 
pesquisa, então, amparada na Análise do Discurso foucaultiano, no que diz respeito ao 
princípio de “sujeito”, é a de se observar de que modo alguns filmes de Almodóvar, tem 
apresentado as atuais constituições familiares, por meio de práticas referentes aos 
cuidados. Para Foucault, o sujeito do enunciado é um lugar determinado e vazio que 
pode ser ocupado por indivíduos diferentes. Desta maneira, os discursos proferidos pelos 
sujeitos estarão sempre imbricados pelas representações do seu tempo e espaço social, e, 
segundo Foucault, em “Arqueologia do saber” (p.109), “em sua concepção, o homem 
como sujeito e objeto de conhecimento, é resultado de uma produção de sentido, de 
uma prática discursiva e de intervenções de poder.” Foi observado, até então, os sujeitos 
cuidadores que ressignificam o discurso familiar em três textos fílmicos de Almodóvar: 
Manuela, em "Todo sobre mi madre" (1999); Benigno, em "Hableconella" (2002) e 
Raimunda, em "Volver" (2006). Ao longo das narrativas, esses três sujeitos vão, 
respectivamente, se constituindo enquanto cuidadores “femininos”, cuja prática se 
equipara à função materna que preza por seus filhos, para além de seus ascendentes ou 
descendentes, assumindo responsabilidades pelos outros, notoriamente em determinadas 
circunstâncias nas quais suas experiências pessoais as alertam para a importância da 
prática do cuidado. Por outro lado, os resultados analíticos apontam para as atuais 
constituições familiares, pautadas, sobretudo, nos afetos.  
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DELINEAMENTOS PARA OUTRA ORDEM DE ORGANIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO NA WEB: UM OLHAR PARA A ANÁLISE DO DISCURSO DE 

FOUCAULT 
 

Flávia Vieira da Silva Santos(LANADISI/CNPq/UFSCar) 
flaviavssantos@gmail.com 

Nádea Regina Gaspar (LANADISI/CNPq/UFSCar) 
nagaspar@terra.com.br 

 
Esta pesquisa se iniciou quando, de leituras sobre a história da banda The Beatles, 
percebeu-se que a consolidação e a ascensão pública desta banda, consagrada até hoje, 
começou a ocorrer a partir do lançamento do disco Revolver, lançado em 1966. Em 
decorrência do sucesso do lançamento desse disco, iniciam comentários diversos sobre a 
possibilidade da morte de Paul McCartney, e que isso teria ocorrido em um acidente de 
carro. A banda, na época, teria escondido este fato do público, mas, reiteradamente, 
surgiam “comentários” de cunho não científico, além de mensagens subliminares nas 
capas posteriores dos discos dos Beatles, que comprovariam tal acontecimento. O 
acontecimento foi tão marcante, que extravassou o âmbito dos “comentários” esparsos, 
tomou corpo em diversas mídias e, adentrou no campo científico. As leituras feitas até 
então, apontam que existem diversos textos sobre esse tema, que foram descritos tanto 
por sujeitos cientistas como por não cientistas, e esses textos é que compõem o arquivo 
discursivo desta pesquisa. Este trabalho, adotando os princípios da Análise do Discurso 
de Foucault, em particular as relações entre “Ciência e Saber”, visa analisar o conjunto de 
“enunciados” que compõem o tema “possibilidade da morte de Paul McCartney”, de 
maneira que tais enunciados, compostos em uma “formação discursiva”, possam ser 
agrupados em uma base de dados multimídia. Justifica-se a mobilização do conceito 
“Ciência e Saber” da teoria da Análise do Discurso foucaultiano, pela possibilidade de se 
analisar discursos a partir de uma teoria que põe em questão as práticas das ciências 
humanas de cunho primordialmente espistemológico, considerando, também, os saberes 
não científicos, produzidos sobre um tema. Foucault permite, assim, com a arqueologia 
dos saberes, uma análise voltada não somente para os textos científicos (tese, artigo 
científico etc.), mas relacionando esses aos saberes produzidos pela comunidade não-
científica através (revistas, entrevistas, blogs, etc.). Foi possível verificar, no tecido 
documental, ou nos rastros dos dizeres científicos e não científicos sobre o tema 
“possibilidade da morte de Paul McCartney”, que há unidades, conjuntos, séries, relações 
entre esses dizeres. Ou seja, os documentos, quando escritos, filmados, inseridos na 
web, não são estanques. Há interações, tanto internas como externas entre eles. Espera-
se que, com a base de dados multimídia, seja possível agrupar este arquivo discursivo 
sobre o tema “suposta morte do Paul McCartney”, com resultados que espelham, sob a 
ótica de Foucault, as leituras realizadas nas diversas mídias encontradas na web e, com 
isso, demonstrar novas perspectivas de organização destes discursos, para os leitores 
interessados neste campo do conhecimento. 
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GRUPO 

17 

GEF – GRUPO DE ESTUDOS FOUCAULTIANOS DA UEM 
 

Pedro Navarro (UEM /CNPq)  
navarro.pl@gmail.com  

http://gefuem.blogspot.com.br/  

O GEF - Grupo de Estudos Foucaultianos da UEM tem como tema geral “Michel Foucault 
e os domínios da linguagem”. Sua finalidade maior, portanto, é estudar a relação 
saber/poder/subjetividade com base nos postulados teórico-metodológicos desse 
filosófico. Ancorado nesse aporte, o grupo elege como objeto teórico de análise o 
enunciado na estreiteza e na singularidade de seu acontecimento em diferentes 
materialidades e nos campos discursivos da mídia e da educação, atentando para as 
questões que envolvem o sujeito na contemporaneidade. Essa temática geral se desbobra 
em três grandes linhas de pesquisa, a saber: (1) Michel Foucault e as relações de saber: 
enunciado e acontecimento discursivo; (2) Michel Foucault e as relações de poder: os 
micro-poderes, a disciplina, o controle sobre o corpo e a biopolítica e (3) Michel Foucault 
e a subjetiidade: o cuidado de si e as bio-identidades na contemporaneidade. De posse 
desse dispositivo de interpretação, os trabalhos versam sobre: a) as práticas discursivas 
midiáticas que objetivam e subjetivam o sujeito-hiperativo, por meio da análsie dos 
processos discursivos constituintes da identidade desse sujeito da educação e da ocorrência 
de regularidades discursivas entre o discurso médico e escolar na mídia; b) as técnicas de 
si e a emergência do “novo idoso”, atentando-se para práticas discursivas específicas em 
que a injunção ao consumo, ao cuidado com a saúde, à vida afetiva e sexual ativa e à 
convivência em grupos são elementos discursivos definidores da identidade desse sujeito; 
c) os discursos sobre o sujeito executivo na revista Você S/A, observando como as 
práticas discursivas constroem os objetos discursivos (sujeitos, epistemes, ciências) e 
como isso aponta para as regras de formação da subjetivação desse sujeito no competitivo 
mercado de trabalho; d) a constituição e a oscilação da subjetividade do professor e do 
estudante de francês a partir das práticas discursivas acerca da identidade nacional francesa 
representada nos discursos desses sujeitos da educação; e) a objetivação e subjetivação dos 
sujeitos idosos na/pela mídia, considerando-se o verdadeiro da época em que se inserem; 
f) o discurso produzido sobre a AIDS, no período da década de 1980. O método 
arqueogenealógico de análise de discursos proposto por Foucault permite aos integrantes 
do GEF um gesto de descrição/interpretação de fatos de discurso, que é respaldado por 
um movimento de incursão no interior do conjunto dos trabalhos desse autor, o qual 
conduz da arqueologia à “estética da existência”, focalizando, em diferentes práticas 
discursivas a produção do sujeito na atualidade. 
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AS TÉCNICAS DE SI E A EMERGÊNCIA DO “NOVO IDOSO” 
 

Adélli Bortolon Bazza (PG/UEM)  
adellibazza@hotmail.com 

 
Nos últimos anos, observou-se um aumento da quantidade de enunciados que 
problematizam a questão do idoso. Tal mudança está relacionada a um chamado 
envelhecimento da população, o que seria motivado principalmente pela redução do 
número de nascimentos e pelos avanços da medicina - este garante longevidade às 
pessoas e aquele faz aumentar a proporção dos idosos em relação ao total da população. 
Tal situação deu visibilidade aos idosos e os transformou em objeto discursivo do qual se 
apropriaram diversas áreas, como a publicidade, o direito, a psicologia, a medicina entre 
outras. Amparados em saberes dessas e de outras formações discursivas, os enunciados 
que tomam os idosos como objeto têm emergido, embasados em práticas discursivas 
específicas como a injunção ao consumo, ao cuidado com a saúde, à vida afetiva e sexual 
ativa, à convivência em grupos etc. Esses enunciados têm apresentado subjetividades de 
um “novo idoso” que os indivíduos enquadrados na faixa etária superior aos 60 anos são 
chamados a ocupar. Entretanto, embasados em Foucault e seus estudos sobre as questões 
éticas e estéticas da produção de si mesmo, percebemos que é possível pensar não mais 
prioritariamente o problema das diferentes formas de sujeição, mas antes o tema dos 
modos de subjetivação. Foucault considera que o cuidado de si é um exercício filosófico, 
orientado para uma estilização da vida, uma estética da existência, para artes da 
existência. Propomos, portanto, em nossa tese, além daquilo que se diz dos idosos, 
pensar sobre o que eles dizem e fazem de si. Durante a pesquisa, acompanharemos um 
grupo de alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) da Universidade 
Estadual de Maringá e, a partir de entrevistas e de observações das discussões 
empreendidas em aula, descrever quais são as técnicas que esses indivíduos utilizam para 
se constituírem em sujeitos idosos no tempo e no espaço que ocupam. 
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HETEROTOPIA E SUBJETIVAÇÃO: A REPRESENTAÇÃO NACIONAL 
FRANCESA NOS DISCURSOS DO SUJEITO DA EDUCAÇÃO 

 
Andréa Zíngara Miranda (UEM)  

andrea.zingara@hotmail.com 
 

A presente pesquisa buscou compreender a constituição e a oscilação da subjetividade do 
professor e do estudante de francês a partir das práticas discursivas acerca da identidade 
nacional francesa representada nos seus discursos. Para que essa compreensão fosse 
possível, analisamos nove entrevistas com sujeitos da educação da Universidade Estadual 
de Maringá, no Paraná. Foi ouvindo esses sujeitos, diretamente envolvidos com o 
idioma, indagando-os principalmente sobre suas impressões no tocante à França e sua 
cultura, que pudemos apreender e descrever suas representações. No entanto, não 
podíamos fechar os olhos para tantas outras práticas discursivas oriundas da mídia. 
Entendendo-a como um instrumento de governamentalidade, constatamos que ela 
contribui, quase sempre, para a construção de estereótipos, principalmente no tocante à 
determinada identidade nacional, neste caso a França, ao perpetuar uma imagem positiva 
sobre esse país, sua cultura e sua língua. Disso decorre que professores e estudantes de 
francês, como língua estrangeira, constroem representações sociais particulares da língua 
que falam e ensinam e/ou aprendem. Assim, ao promover uma discussão sobre a mídia e 
a sua arte de governar, conseguimos demonstrar que os discursos midiáticos 
concernentes à identidade nacional francesa serviram não apenas para enriquecer nosso 
corpus, mas também para reforçar justamente aquilo que nos incomodava e que 
buscávamos compreender, isto é, a evidência do discurso que enaltece a identidade 
nacional francesa. Para a análise empreendida ancoramo-nos nos pressupostos 
arqueogenealógicos do filósofo Michel Foucault que, tendo o Sujeito como principal 
objeto de toda a sua obra, contribuiu grandemente para que analistas de discursos 
pudessem mobilizar seus conceitos, pois, para ele, o sujeito é construído no e pelo 
discurso. Essa abordagem justifica-se ainda pelo fato de que dois de seus principais 
conceitos norteiam todo o trabalho, a saber, os conceitos de Heterotopia e de 
Subjetivação que, articulados, sinalizam a possibilidade de compreender as oscilações da 
subjetividade dos sujeitos envolvidos com a língua francesa, quando perpassada pelas 
práticas discursivas correntes na mídia e no espaço acadêmico referentes à língua alvo. 
Nosso aporte teórico vale-se, também, de reflexões dos Estudos Culturais, operados, 
neste trabalho, por um viés discursivo. Após as análises pudemos constatar que há uma 
relação intrínseca entre a representação nacional francesa e a subjetividade do sujeito da 
educação envolvido com o idioma francês. Apreendemos em seus discursos um 
encantamento pela outra cultura; assim, a representação da língua e cultura apreendida 
como heterotopia, neste contexto, funciona como o espaço outro de compensação, já 
que eles construíram em seus discursos uma utopia, cuja concretização só é possível se 
realizada nesse espaço outro, real e perfeito manifestado em seus enunciados. 
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PRÁTICAS DE PODER: A OBJETIVAÇÃO E A SUBJETIVAÇÃO DO SUJEITO 
ALUNO HIPERATIVO NA MÍDIA 

 
Bruno Franceschini (UNICENTRO) 

b-franceschini@hotmail.com 
 
Esta pesquisa tem por objetivo verificar as práticas discursivas midiáticas que objetivam e 
subjetivam o sujeito-hiperativo. São observados os processos discursivos constituintes da 
identidade desse sujeito da educação, verificando a ocorrência de regularidades 
discursivas entre o discurso médico e escolar na mídia. Para tanto, são utilizados 
preceitos teórico-metodológicos propostos pelo filósofo francês Michel Foucault, em 
especial aquilo que diz respeito às modalidades enunciativas, ao poder disciplinar, à 
biopolítica e ao biopoder, conceitos estes que possibilitam a análise dos efeitos de 
verdade dos enunciados retirados do corpus da pesquisa, o qual é formado por artigos de 
revistas de circulação nacional (em especial, Época, IstoÉ, Nova Escola e Veja), além de 
textos em jornais e sítios especializados que tratam do Transtorno por Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH), veiculados em sites voltados à educação. Portanto, este 
trabalho se propõe a analisar a rede discursiva que constrói a identidade do aluno 
hiperativo na prática discursiva midiática, a constituição identitária e o exercício do 
poder disciplinar que governa esse sujeito da educação. As análises realizadas indicam 
que, nessa prática discursiva, num primeiro momento, produz-se um efeito de 
marginalização desse sujeito, que passa a ser caracterizado como agitado, desatento, 
inquieto, entre outras representações enunciadas por sujeitos discursivos autorizados, 
como a escola e medicina. Num segundo momento, a legitimação para esse diagnóstico 
ocorre quando da colocação desse aluno num regime de visibilidade no qual ele é 
exposto ao olhar do discurso escolar e do discurso médico, em que esses saberes, por 
meio da observação em sala de aula e pela realização de exames, constituirão um saber 
sobre esse sujeito. No caso, o saber escolar enuncia que o aluno hiperativo é considerado 
como tal, tendo em vista o seu comportamento diferenciado no espaço escola, já para o 
saber médico, o diagnóstico de hiperatividade ocorre porque há algo que falha no 
cérebro desse sujeito, discurso esse corroborado por entrevistas e exames clínicos. Por 
fim, o discurso midiático faz circular enunciados que versam a respeito da necessidade de 
tratamento do aluno hiperativo. Desse modo, os enunciados analisados trabalham com 
duas vertentes: o tratamento médico aliado e não-aliado à medicação e as condutas 
indicadas ao professor em sala de aula. Essa rede interdiscursiva dá visibilidade à 
ocorrência de um saber-poder escolar e médico, que normatiza e disciplina o aluno 
hiperativo nos diversos espaços sociais relacionados. 
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OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO DO SUJEITO IDOSO NA/PELA MÍDIA 
 

Daniela Polla (PG-UEM/CAPES)  
dani_polla@yahoo.com.br 

 
A pesquisa desenvolvida pela autora, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Navarro, junto 
ao GEF (Grupo de Estudos Foucaultianos) visa observar como se dá a objetivação e 
subjetivação dos sujeitos idosos na/pela mídia, considerando-se o verdadeiro da época 
em que se inserem. O referido estudo faz parte do trabalho desenvolvido para a 
dissertação de mestrado da autora. Dessa forma, procura-se observar a construção 
discursiva da imagem de idoso na mídia atual, considerando-se meios impressos, 
audiovisuais ou mesmo eletrônicos. A pesquisa baseia-se no arcabouço teórico 
desenvolvido por Michel Foucault, no que tange aos conceitos de enunciado, função 
enunciativa, prática discursiva, relações de poder, dentre outros. Ancorando-se nessas 
referências, durante o percurso de pesquisa observam-se os discursos acerca dos idosos, 
agrupando-os em trajetos temáticos, tais como: o idoso online, o idoso ativo, o idoso 
belo. Como resultados parciais, observou-se que na contemporaneidade parece ocorrer 
uma alteração considerável nos discursos acerca desses sujeitos. Assim, no “aquário” da 
atualidade, a construção discursiva que se tem desses sujeitos é de que eles deixaram de 
“parar” com a aposentadoria e passaram a continuar trabalhando, começam a viajar, 
estudar, sair, inteirar-se das novas tecnologias, de certo modo, sendo silenciada a 
memória discursiva de um idoso ligado a doenças, dificuldades de locomoção, de fala, de 
audição, à lentidão. Essa mudança no tratamento dado aos idosos chega até mesmo ao 
ponto de algumas parcelas da população e dos meios de comunicação marcarem 
discursivamente eles encontram-se na “Melhor Idade” de suas vidas. O que pode 
contribuir para essa mudança são inovações nas áreas da Medicina, da Nutrição, da 
Educação Física, das Ciências Sociais, as quais alteram suas práticas discursivas, 
possibilitando a circulação de discursos que permitem construir a imagem discursiva de 
idosos que vivem cada vez mais e com mais qualidade nessa sobrevida. Assim, verificada 
essa alteração na construção discursiva acerca dos sujeitos idosos, torna-se relevante o 
estudo aprofundado acerca da objetivação e subjetivação desses discursos que pode ser 
observada na/pela mídia. 
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O DISCURSO SOBRE A AIDS NOS ANOS 80 
 

Hoster Older Sanches (PG /UEM)  
hosterolder@yahoo.com.br 

 
A pesquisa debruça-se sobre o discurso produzido sobre a AIDS, no período da década de 
1980, momento em que surge, em nosso país, casos de uma patologia até então 
desconhecida pelo corpo científico brasileiro até o momento do acontecimento dos 
primeiros coquetéis que combateram os efeitos da doença. O HIV trouxe preocupação e 
medo ao meio social, já que os cientistas brasileiros desconheciam a doença, seu processo 
de contaminação e o método de combate à AIDS. O corpus escolhido para este trabalho 
é o discurso presente em campanhas informativas veiculadas pelos órgãos federais ligados 
à saúde pública. O método da pesquisa e os pressupostos teóricos de que este trabalho se 
vale correspondem à teoria foucaultiana, o que permite a análise discursiva em um 
momento histórico determinado, verificando os saberes que, em 1980, constituíam a 
verdade sobre a AIDS. A escolha do corpus a ser analisado pautou-se no fato de que a 
mídia é vigiada por todos e a característica de diferenciar-se do lugar de produção e o de 
recepção são importantes fatores na construção discursiva, deixando clara a relação entre 
mídia e poder. Tal característica, atravessada por diferentes saberes, pode implicar novas 
condutas ou comportamentos por parte dos sujeitos, os quais estão em constante 
construção, mostrando que o recurso midiático possibilita ao sujeito novas experiências, 
novos sentidos e, portanto, um novo saber do sujeito sobre si. A pesquisa ocupa-se, 
também, da análise das práticas discursivas estabelecidas pelo dispositivo da sexualidade, 
o qual regula a produção discursiva sobre a sexualidade dos sujeitos inseridos no período 
histórico do arquivo desta pesquisa. Essa análise preocupa-se em identificar o perfil do 
sujeito aidético presente nesse período, buscando descrever e compreender os saberes 
que atravessam aos processos identitários que constituem a imagem do sujeito aidético 
dos anos 80. A partir da identificação do vírus e dos modos de contágio, o cuidado com o 
corpo tomou cada vez mais espaço nas mídias, pois esse cuidado passou a ser 
preocupação presente após a disseminação de casos do vírus no Brasil, nos meados dos 
anos 1980. Comportamentos ligados à sexualidade passaram a ser observados e regulados 
por determinadas práticas discursivas advindas de diferentes áreas do saber, como a da 
sexualidade e a da medicina. 
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POR UMA ANÁLISE DO DISCURSO DA VELHICE 
 

Pedro Navarro (UEM /CNPq)  
navarro.pl@gmail.com 

 
 A proposta de desenvolvimento de uma pesquisa voltada à análise do discurso da velhice 
foi gestada durante a realização de nosso estágio de pós-doutoramento, que 
compreendeu o período de agosto de 2010 a julho de 2011. Essa pesquisa teve por 
objetivo analisar as práticas discursivas de subjetivação na mídia e na educação. No 
decorrer das atividades desse estágio, observamos, com base nos textos que compunham 
nosso corpus de análise, que os enunciados que tratavam do sujeito idoso agrupavam-se 
em torno de quatro “trajetos temáticos” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU 2002): 1. 
um corpo que não envelhece; 2. um corpo que não se cansa; 3. um corpo que produz; e 
4. um corpo que deseja. Desses quatro trajetos, somente o quarto foi desenvolvido no 
período de vigência de nosso estágio de pós-doutoramento, muito embora as análises dos 
enunciados reunidos nesse trajeto não tenham sido encerradas efetivamente. Em vista 
disso, a proposição deste projeto de pesquisa, sob o título “Por uma análise do discurso 
da velhice”, tem por finalidade dar continuidade à pesquisa referida, buscando, agora, 
compreender como se dá a constituição do sujeito idoso na série enunciativa reunida em 
torno desses quatro trajetos temáticos. Além desse objetivo, este projeto tem como 
finalidade subsidiar as pesquisas em desenvolvimento por alunos de iniciação científica, 
de mestrado e de doutorado em Letras da Universidade Estadual de Maringá. São 
pesquisas vinculadas ao GEF - Grupo de Estudos Foucaultianos da UEM, com ênfase nos 
tópicos “Sujeito” e “Práticas discursivas de subjetivação”. A realização desta pesquisa 
insere-se no campo teórico da Análise do Discurso francesa, com fortes matizes 
foucaultianas. Seu foco de atenção recairá sobre os dispositivos de saber/poder que, ao 
se projetarem sobre o idoso, produzem representações desse indivíduo em textos da 
mídia impressa e eletrônica. Para tanto, nosso gesto de compreensão dos fatos de 
discurso será respaldado por um movimento de incursão no interior do conjunto dos 
trabalhos de Michel Foucault que conduzirá da arqueologia à estética da existência, 
focalizando, nos discursos da mídia, os dispositivos de produção de subjetivação desse 
sujeito. 
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GRUPO 
18 

GEPALLE - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 
ALBABETIZAÇÃO, LEITURA E LETRAMENTO 

 
Filomena Elaine P. Assolini (FFCLRP-USP)  

elainefdoc@ffclrp.usp.br  

O GEPALLE - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alfabetização, Leitura e Letramento 
foi formado em 2007, com a participação de estudantes do curso de Licenciatura em 
Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo-FFCLRP-USP, principalmente. Em 2008, foi oficializado regularmente 
junto ao CNPq. Neste ano, além de licenciandos em Pedagogia, estudantes dos cursos de 
Ciências da Informação e da Documentação, da citada Faculdade, e dos cursos de Letras e 
História de diferentes instituições privadas de Ribeirão Preto passaram também a integrar 
o grupo. Professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio, de 
variadas instituições públicas e privadas de Ribeirão Preto e cidades circunvizinhas 
juntaram-se ao grupo. Atualmente, além de estudantes de graduação e professores da 
Educação Básica e do Ensino Superior, o grupo conta com a participação de pós-
graduandos, mestrandos e doutorandos da área de ciências da saúde, cujos trabalhos de 
pesquisa são realizados à luz da Análise de Discurso Pecheuxtiana, pilar teórico-
metodológico de todos os estudos e trabalhos realizados, em especial os que se debruçam 
sobre as problemáticas relacionadas à alfabetização, à leitura, ao letramento e à formação 
de professores. Outros referenciais teóricos, que se articulam e dialogam com a Análise 
de Discurso de tradição francesa (pecheuxtiana), são mobilizados para fundamentar as 
investigações desenvolvidas pelo grupo. Dentre eles, destacamos: a teoria Sócio-Histórica 
do Letramento, a História Cultural, particularmente as contribuições de Roger Chartier, 
e as Ciências da Educação. Análise de Discurso-Pesquisa em Saúde, Leitura e letramento: 
discursos e práticas pedagógicas escolares; Interpretação, Autoria e Prática Pedagógica 
Escolar; Leitura, Formação Docente e Práticas Pedagógicas Escolares e Formação de 
Professores, são as linhas de pesquisa que constituem o grupo. No que concerne aos 
produtos, elencamos: dez pesquisas concluídas de Iniciação Científica, seis trabalhos 
monográficos, cinco dissertações, duas teses, dois livros, além de inúmeros trabalhos 
técnicos, como materiais didáticos para o desenvolvimento de propostas pedagógicas para 
o ensino fundamental, um evento científico (mostra de trabalhos) e um blog. A história 
do GEPALLE é marcada também por atividades de investigação científica, nas quais se 
pode observar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. Outra ação do 
Grupo, que merece ser destacada, diz respeito às parcerias com instituições brasileiras de 
ensino superior, o que possibilita a aproximação e intensifica o diálogo com outros 
pesquisadores que também se ocupam com as questões da linguagem de maneira ampla e 
com o discurso, especificamente. Atualmente, o grupo detém-se na construção de um 
material áudio-visual, no qual apresentará alguns dos principais conceitos da Análise de 
Discurso Pecheuxtiana, bem como algumas práticas analíticas, além da organização de um 
evento: a II Mostra de Trabalhos Científicos. Michel Pêcheux, Michel Foucault, 
Dominique Maingueneau, Jean Jacques Courtine, Francine Maziére, Eni Orlandi, Maria 
Onice Payer, Freda Indurski, Mikhail Bakhtin, dentre outros nomes, são nossas 
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referências e inspirações. Salientamos nossa preocupação com a formação do sujeito-
pesquisador como analista de discurso, cujo saber se reconstrói a cada movimento 
analítico. 
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O PROFESOR E A (RE)CONQUISTA DE UM  ESPAÇO SIMBÓLICO  NAS 
RELAÇÕES COM O  ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LEITURA  E DA 

ESCRITA 
 

Alessandra Mara Sicchieri (GEPALLE – FFCLRP – USP) 
lessasec@yahoo.com.br 

 
Partindo do pressuposto segundo o qual a educação escolar produz um ato de filiação 
entre mestre e aprendiz (Lajonquière, 1999), entendemos que seu discurso (do mestre) 
não será insignificante na história daquele que aprende. Nessa perspectiva, objetivamos 
compreender como sujeitos-professores dos anos iniciais do ensino fundamental, 
relacionam-se com a leitura e a escrita, uma vez que essas relações influenciarão seus 
fazeres pedagógicos e ações educativas e, por conseguinte, a aquisição de conhecimentos 
dos estudantes pelos quais são ou serão responsáveis. O referencial teórico-metodológico 
que sustenta nossos estudos é constituído pela Análise de Discurso de matriz francesa e 
pela Psicanálise freudo-lacaniana. Esses referenciais possibilitam-nos compreender 
questões que envolvem o sujeito e o Outro, logo, o espaço simbólico ocupado por cada 
um e, portanto, questões que abarcam a linguagem, o discurso, a memória e o desejo 
inconsciente, permitindo-nos análises e reflexões, também, do que é velado. Nosso 
corpus é formado por depoimentos escritos de professores de ensino fundamental, a 
respeito de suas práticas pedagógicas com a leitura e a escrita, bem como por 
depoimentos escritos sobre suas vivências com a leitura e a escrita, ao longo de suas 
vidas. Esses depoimentos foram por nós coletados, em diferentes condições de produção 
de cursos de formação continuada, oferecidos a esses profissionais, em uma cidade do 
interior do estado de São Paulo. As análises preliminares indicam que: a) as experiências 
desses educadores com a leitura e a escrita devem ser consideradas, posto que marcam a 
forma singular de ser de cada sujeito, influenciando sua construção de conhecimento,  
seus saberes, sua forma de lidar com a própria aprendizagem e,  consequentemente, sua 
forma de ensinar; b) é  urgente a (re) construção e a (res) significação de espaços 
educacionais capazes  de promover aprendizagens caracterizadas por experiências 
significativas, prazerosas, possíveis e desafiadoras  (Mannoni, 2009), que se 
contraponham àquelas de fracasso escolar, muitas vezes  produzidas dentro e a partir da 
própria escola. 
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FALAR E AGIR DEMOCRATICAMENTE: DIVERGÊNCIAS ENTRE O 
DISCURSO CORRENTE E AS PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS CONSTRUÍDAS 

NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

Enio José Porfirio Soares (GEPALLE – FFCLRP – USP) 
mundoenio@gmail.com 

 
O ambiente escolar, hoje, ocupa noticiários mais pelas violências vividas do que por 
construções significativas que desenvolvam uma educação voltada para o fomento de 
práticas democráticas, ainda que haja uma espécie de consenso ideológico sobre esse 
papel da escola. Sendo assim, neste trabalho, objetivamos investigar divergências 
observáveis na relação entre os dizeres e os fazeres docentes no que concerne à 
construção de práticas democráticas no espaço escolar. Através de entrevistas 
semiestruturadas e observações realizadas em uma escola municipal de ensino 
fundamental, Ciclo II, valemo-nos do arcabouço teórico metodológico da Análise de 
Discurso de matriz francesa, com o intuito de apontar distanciamentos entre o 
interdiscurso corrente no meio educacional a respeito do ideal de escola democrática e o 
que se faz concretamente para a construção efetiva desse ideal. Tal escolha 
epistemológica justifica-se pela articulação de três áreas do conhecimento científico, 
como concebido por Pechêux, sendo estas: a linguística, que se debruça sobre os 
processos e mecanismos da enunciação, o materialismo histórico, que olha para as 
formações e transformações sociais, e a teoria do discurso, atravessadas e articuladas por 
uma teoria da subjetividade com bases psicanalíticas. Buscamos corroboração nas obras 
de Foucault, Authier-Revuz, Bakhtin, Orlandi, Assolini, Gregolin, entre outros, para 
analisarmos se a escola oferece oportunidades para que seus alunos sejam sujeitos de seus 
dizeres. Observamos o funcionamento, ou não, de princípios como o de autoria, 
disciplina, os procedimentos de controle e sistemas de exclusão presentes na tentativa de 
dominação dos poderes do discurso, a heterogeneidade discursiva que desvela a palavra 
constituída sempre por discursos outros, princípio em si dialógico, as relações entre o 
dito e o não-dito e o deslocamento de sentidos. Articulando tais conceitos, analisamos 
como a escola acaba por construir um ambiente de fato antidemocrático, de sujeição dos 
alunos a valores institucionalizados e procedimentos engessados limitadores de sua 
autonomia. Assim, sem voz, a forma encontrada para serem ouvidos, acaba por fundar-se 
na violência, no grito que ainda não sabe o que quer dizer, ou como dizer, mas o quer, 
enfim. 
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SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO INFANTIL E A PRAGMÁTICA 
DESENVOLVIMENTAL 

 
Giovanna Wrubel (GEPALLE-FFCLRP-USP) 

giovannawb@gmail.com  
 

A aplicação da Pragmática aos estudos sobre a aquisição da linguagem da criança foi 
inaugurada em 1977 pela obra doravante clássica de Ervin-Tripp e Mitchell-Kernan: 
Child Discourse. Neste trabalho, a questão que é colocada é a de saber como a criança se 
torna sensível às relações que podem existir entre a forma dos enunciados e os contextos 
de comunicação. Em 1996, Ninio e Snow, em Pragmatic development, propõem uma lista 
de temas que fazem parte do desenvolvimento pragmático, como as intenções 
comunicativas, o desenvolvimento da aplicação das formas linguísticas e a sua função 
social, as capacidades conversacionais (ex.: os turnos de fala), as regras de polidez e o seu 
caráter cultural, bem como os fatores pragmáticos que influenciam a aquisição da 
linguagem e da comunicação. Para Laval e Guidetti (2004), esses temas constituem, de 
fato, os contextos do desenvolvimento, e são contextos dinâmicos porque eles mesmos 
estão sujeitos à ontogênese. No plano metodológico, as investigações que são da 
competência da Pragmática Desenvolvimental estudam as conversações naturais, os 
comportamentos efetivamente realizados “em contexto”, onde a criança é observada, seja 
em situações da vida cotidiana, seja em situações que simulam a vida cotidiana. Unidades 
de análise mais amplas do que a palavra ou a frase (como o turno de fala ou o ato de 
linguagem) são levadas em conta, assim como o contexto extralinguístico, as variações 
interpessoais ou intergrupais, ou ainda as diferentes funções de linguagem. Neste 
quadro, a linguagem não é, por conseguinte, constituída simplesmente da gramática e da 
sintaxe, mas também e, sobretudo, de um conjunto de estratégias ulilizadas pela criança 
para comunicar e se adaptar ao seu interlocutor e à situação de comunicação. A 
Pragmática permite, assim, elucidar os processos mentais que subjazem ao uso da 
comunicação e da linguagem na criança, ancorando o seu desenvolvimento na interação 
social. Desta forma - seguindo os pressupostos da Pragmática Desenvolvimental - o 
objetivo deste trabalho é observar e analisar as estratégias discursivas que emergem nas 
interações conversacionais entre crianças de 5, 8 e 10 anos de idade, no contexto de um 
evento lúdico (jogo de construção). Identificamos as ocorrências de implicaturas 
conversacionais (Grice, 1982), conflitos, equívocos, regulações discursivas (Caron, 
1983) e mecanismos de ameaça e preservação das faces (Goffman, 1967) durante o 
processo discursivo, que estimularam a criança a argumentar em favor de suas próprias 
crenças a respeito dos fatos, culminando, muitas vezes, no surgimento da negociação 
interpessoal com a outra criança e/ou com o adulto. Foi igualmente possível verificar, 
nesse contexto, a percepção que as crianças têm dos estados mentais (desejos, crenças, 
intenções, etc.) dos outros − que, por sua vez, diferem de seus próprios estados mentais 
(Perner & Wimmer, 1985). 
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DISCURSOS SOBRE A TUBERCULOSE: SIGNIFICÂNCIA POR E PARA 
SUJEITOS 

 
Káren Mendes Jorge de Souza (EERP/USP)  

karensouza@usp.br 
 Filomena Elaine Paiva Assolini (FFCLRP/USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br  
 Cassiara Boeno Borges de Oliveira (EERP/USP) 

cassiara.boeno@gmail.com  
Laís Mara Caetano da Silva (EERP/USP) 

laismara_silva@hotmail.com  
Pedro Fredemir Palha (EERP/USP). 

 
Os discursos sobre o adoecimento por tuberculose são processos subjetivos e 
interpenetrados por saberes e práticas, produzidos histórico-socialmente e nutridos em 
um interdiscurso (sobre a doença e o doente) que afeta o modo como o sujeito significa a 
sua experiência. Compreender estes processos, na perspectiva discursiva, implica 
considerar como o sujeito doente é discursivizado no contexto do paradigma biomédico, 
que tem sido um espaço discursivo hegemônico, onde se desenrolam processos de saúde-
doença-cuidado. Igualmente, sugere pensar a historicidade dos sentidos atrelados à 
doença e ao doente, bem como reconhecer que os gestos de interpretação sempre 
podem ser outros e, portanto, não caberiam em categorias biomedicamente definidas e 
fechadas. Dentro do universo das ciências da linguagem, para esta investigação, 
sustentamo-nos no arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso de matriz 
francesa, que busca a compreensão dos processos de produção de sentidos na relação da 
língua com sua exterioridade histórica e social. Nessa perspectiva, a linguagem não é 
considerada “inocente”, haja vista que não existe neutralidade nem mesmo no uso mais 
corriqueiro dos signos, mas apresenta-se como um elemento de mediação necessária 
entre o homem e a realidade. Partindo do pressuposto de que há uma constituição 
linguístico-histórica do sujeito discursivo, este estudo investiga como os discursos sobre a 
tuberculose afetam a (des)construção identitária do sujeito, que perpassa as constituições 
subjetivas em seu processo de adoecimento. Consideramos, contudo, que essa identidade 
funciona segundo a imprevisibilidade da relação do sujeito com o sentido, pois a mesma é 
produzida nos acontecimentos discursivos, ou seja, é atravessada por discursos e, 
consequentemente, marcada pela fluidez. O corpus de análise deste estudo foi constituído 
a partir do material de linguagem bruto, originado de dezesseis entrevistas com sujeitos 
em tratamento de tuberculose em um hospital público do município de João Pessoa 
(PB). Com esta proposta investigativa, reconhecemos o quão profícua é a aplicação da 
Análise de Discurso francesa às ciências da saúde, em virtude das possibilidades de 
problematização dos discursos institucionalmente legitimados e administrados no campo 
de saberes e práticas biomédicas. 

 
 

mailto:karensouza@usp.br
mailto:elainefdoc@ffclrp.usp.br
mailto:cassiara.boeno@gmail.com
mailto:laismara_silva@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

161 

 

A (DES)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DOCENTES ATRAVÉS DO 
DISCURSO JORNALÍSTICO: UM PROCESSO DE NEUTRALIDADE? 

 
Karina de Souza Elias (GEPALLE - FFCLRP - USP) 

 karinaselias@gmail.com 
 

A presente pesquisa objetiva investigar de que maneira o professor é discursivizado 
(imaginado), na atualidade, pela mídia impressa brasileira e as consequências dessa 
discursivização para a (des)construção da identidade docente. Fundamentamo-nos nos 
postulados da Análise de Discurso de matriz francesa. Este referencial teórico-
metodológico nos possibilita evidenciar as noções sobre sujeito, produção de sentido e 
discurso, na medida em que compreende a linguagem a partir de sua constituição pela 
ideologia e pelo contexto histórico-social. O interesse por esse tema nasceu a partir de 
nossas leituras e observações de notícias, trazidas por jornais de circulação nacional e 
regional. Essas notícias relacionam-se à escola, professores, alunos, pais, gestores, 
funcionários e suas ações no contexto escolar. A leitura atenta desses noticiários, 
instigou-nos a pensar sobre como a mídia impressa promove e faz circular certos sentidos 
(e não outros) sobre acontecimentos concernentes à escola e aos sujeitos que a 
compõem. Inquieta-nos, portanto, as diferentes maneiras pelas quais principalmente os 
sujeitos-professores são discursivizados pela mídia impressa, particularmente pelo 
discurso jornalístico, que se apresenta (imagina-se) como um discurso neutro, imparcial. 
No entanto, não há discurso sem ideologia, compreendida aqui como “mecanismo 
estruturante do processo de significação” (ORLANDI, 1999, p. 96). Ao pensarmos em 
identidade, utilizamo-nos dos estudos de Stuart Hall (1992), que propõe “em vez de falar 
da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como 
um processo em andamento”. A identidade, longe de ser homogênea e fixa, constrói-se 
na heterogeneidade, na dispersão das múltiplas vozes e sentidos, conforme Coracini 
(2007). Sendo assim, outra problematização desta pesquisa diz respeito à questão de 
como o interdiscurso (memória discursiva) constituído pelo discurso jornalístico, afeta a 
identidade do sujeito professor. Problematizar o discurso jornalístico - especialmente o 
que é constituído por relatos de acontecimentos referentes às práticas pedagógicas 
escolares de sujeitos professores do ensino fundamental, de suas relações com os 
estudantes no contexto escolar e às suas experiências e vivências no âmbito escolar - é 
um dos objetivos específicos desta pesquisa. O processo metodológico constitui-se pelo 
corpus composto por depoimentos de professores de cidades do interior de São Paulo – 
Brasil, referentes às suas impressões e compreensões, ao saberem como são 
discursivizados pela mídia impressa. Também integra o corpus desta pesquisa recortes 
decorrentes de notícias de jornais da localidade de Ribeirão Preto e de dois diferentes 
jornais de grande circulação nacional, dos anos de 2009, 2010 e 2011. Os resultados das 
análises discursivas evidenciam também que muitas vezes o professor é submetido a um 
silenciamento no seu dizer (cf. Orlandi 1992), ao passo que na maioria das vezes estes 
profissionais são mais falados e interpretados do que escutados, e esta censura gera uma 
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(des)construção de sua identidade profissional. A partir das reflexões levantadas por esta 
pesquisa, é possível observar que os jornais criam imagens e institucionalizam verdades 
sobre o professor, ligando-os às notícias negativas sobre sua relação com os estudantes e 
suas práticas pedagógicas, e nem sempre lhes são oferecidos espaços para se dizerem, 
mostrarem seus trabalhos, seus projetos e não apenas serem ditos. 
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PRÁTICAS DE LEITURA NA INFÂNCIA: INDAGAÇÕES CONSTRUTIVAS 
 

Maria Betanea Platzer (DTPP – UFSCar – GEPALLE) 
beplatzer@yahoo.com.br 

 
Este trabalho, que integra uma pesquisa de doutorado já concluída, apresenta como 
objetivo central investigar o envolvimento de crianças com a leitura em seu dia a dia por 
meio de suas práticas e representações. Assim, algumas questões são apresentadas neste 
estudo: De que forma ocorre o encontro entre objetos de leitura e seus leitores? Esse 
encontro é movido por quais expectativas, interesses e necessidades dos leitores? Quais 
modalidades de leitura são praticadas e escolhidas pelas crianças? Em que medida e de 
que forma a leitura é mediada por outros leitores? Quais apropriações e rituais são mais 
frequentes e presentes para essas crianças? Diante dessas inquietações, apoiamos nosso 
estudo em pesquisas acadêmicas desenvolvidas no campo da leitura, sobretudo 
fundamentada na perspectiva da História Cultural. Utilizamos como procedimentos 
metodológicos, primeiramente, questionários distribuídos a 60 crianças entre 10 e 11 
anos de idade, residentes num munícipio localizado no interior do estado de São Paulo. 
Desse total, posteriormente, entrevistamos 10 crianças. A partir da coleta de dados, 
pudemos contemplar diferentes temáticas, tais como: impressos que circulam e leituras 
que se repetem entre as crianças, enfatizando suas finalidades; rituais de leituras; 
apropriação de diferentes gêneros textuais; relação leitura e tecnologia digital e, ainda, 
leituras caracterizadas como não consagradas. As práticas e representações investigadas 
apontam a trajetória de envolvimento com a leitura por crianças (e suas respectivas 
famílias) que trazem um universo substancioso de significados, experiências e vivências, 
muitas vezes, distantes daquelas legitimadas pelo cânone escolar. Nesse sentido, 
julgamos que um olhar mais atento às práticas de leitura cotidianas pode levar à revisão 
da premissa de que crianças de menor poder aquisitivo - foco central de nossa pesquisa - 
não leem, permitindo assim a revisão do conceito de leitura. Por outro lado, além de 
valorizar essas leituras, consideramos ser necessária a ampliação de acesso a outras 
práticas de leitura da cultura letrada a essas crianças. 
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NAS TEIAS DOS SENTIDOS: ANÁLISE DE DISCURSO E REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS FEMININAS NOS PERIÓDICOS DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 

(SP), DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930) 
 

Rafael Cardoso de Mello (GEPALLE-FFCLRP-USP; ELO-FFCLRP-USP; 
CIER/UNESP) 

profrcmello@yahoo.com.br  
 

Esta comunicação tem como objetivo compreender as apropriações das representações 
sociais (CHARTIER, 1998) femininas durante um contexto e um espaço definidos: a 
Primeira República (1889-1930) a partir da realidade de um município do interior 
paulista em pleno desenvolvimento econômico – Ribeirão Preto. O período do ciclo 
cafeeiro formou uma nova elite brasileira, denominada de Coronéis ou Reis do Café. 
Estes “homens do poder” mandavam e desmandavam na política (local e nacional), assim 
como repetiam na esfera privada, aquilo que realizavam no público, ou seja, atitudes que 
os identificavam com uma realidade patriarcal e machista. É neste contexto que a mídia 
impressa (especialmente os jornais e as revistas), por meio de seus redatores e jornalistas, 
publicou diversos artigos que comentavam a realidade feminina, auxiliando no processo 
de formação de expectativas sociais sobre as mesmas. Interessados em desvendar estes 
fios e tramas em que se insere o discurso, esta pesquisa leva em consideração a diversa, 
complexa e multifacetada gama de possibilidades que o ser humano tem de ler o mundo a 
sua volta. Fruto de um projeto de doutoramento em História, esta pesquisa nasceu de 
inquietações advindas de minha participação no Grupo GEPALLE. Se, para Pêcheux, o 
discurso é a língua em ação, e a língua só adquire sentindo no discurso, imerso em 
ideologia e se existente em tempo e espaço (acontecimento), podemos aferir que não 
existe sentido sem ideologia, não existe ideologia sem discurso e que o discurso só é 
codificado a partir de seu sentido (ORLANDI, 1996). Definimos como corpus discursivo 
constituído para esta análise discursiva (MARQUEZAN, 2009) os textos coletados a 
partir dos seguintes periódicos: “Diário da Manhã”, “A CIDADE” e em revistas como o 
“Almanaque Ilustrado de Ribeirão Preto” (1911) e a “Brazil Magazine” (1913). Todos 
estes documentos estão salvaguardados pelo Arquivo Público e Municipal de Ribeirão 
Preto. Por fim, é necessário destacarmos a importância de estudos sobre o local, na 
medida em que tomamos os resultados como frutíferos (AMADO, 1990), pois ao 
mesmo tempo em que enriquecemos a própria história nacional a partir de um viés local, 
estamos salientando como os indivíduos atuam em suas esferas locais; como negociam 
com os discursos ideologicamente hegemônicos em seu cotidiano, tornando visível, por 
fim, a riqueza com que os processos históricos modificam (ou não) os discursos 
encontrados e analisados. Como diria Foucault, em A ordem do discurso, “o novo não está 
naquilo que é dito, mas no acontecimento do seu retorno” (2002, p.26). 
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GRUPO 
19 

GEPOMI – GRUPO DE ESTUDOS POLÍTICOS E 
MIDIÁTICOS DA UEM 
    

Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 
passetti@wnet.com.br  

Dentro do campo específico das relações entre mídia e política, nosso grupo de estudo 
busca, diferentemente das áreas das ciências políticas e da comunicação, ter a linguagem 
como elemento central nas investigações. O GEPOMI-UEM abarca pesquisas em níveis 
variados (graduação e pós-graduação), com suportes textuais e/ou discursivos que 
investigam os processos semânticos do discurso político nos mais variados gêneros 
midiáticos. Como coordenadores do grupo, ressaltamos o diálogo que fazemos com 
teóricos da comunicação na busca de compreensão das inter-relações entre mídia e 
política na sociedade contemporânea estruturada e ambientada pela mídia. Objetivamos 
apresentar os primeiros resultados de pesquisas em andamento organizadas a partir de um 
projeto de pesquisa maior coordenado por Passetti na UEM intitulado Práticas Discursivas 
Político-Midiáticas na Contemporaneidade que, com auxílio dos pesquisadores 
colaboradores do Gepomi, coordenou a construção de um grande arquivo midiático da 
campanha eleitoral de 2010 para a Presidência da República, do qual pudemos extrair, 
dentre outros, os objetos de análise que serão aqui apresentados: discursivizações do 
Observatório da Imprensa sobre o aborto nessa eleição; funcionamento dos elementos 
religiosos nos discursos sobre essa eleição em fóruns de discussões de comunidades sobre 
o tema no site de relacionamentos Orkut; o funcionamento do antiethos do sujeito 
político José Serra no HGPE - Horário Gratuito de Propaganda eleitoral e, finalmente, 
uma análise do corpo político de Dilma Roussef em ditos e escritos da mídia impressa 
sobre crime eleitoral nessa campanha. Esses trabalhos e outros que estão em andamento 
no Gepomi, ao final, produzirão contribuições, que acreditamos ser relevantes não só 
para a descrição do funcionamento do discurso político eleitoral brasileiro, como também 
para a compreensão das intrincadas relações entre os campos político e midiático na 
contemporaneidade.  
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RELIGIÃO E POLÍTICAS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2010: UMA 
PROPOSTA DE ABORDAGEM DISCURSIVA 

 
Amarildo Pinheiro Magalhães (PG –UEM) 

amarildomagalhaes@uol.com.br 
Edson Carlos Romualdo (UEM) 

ecromualdo@uol.com.br 
 
Esta pesquisa se ocupa do estudo do funcionamento dos elementos religiosos nos 
discursos sobre as eleições presidenciais, em 2010, no Brasil. Tal proposta investigativa 
torna-se relevante, sobretudo, quando se considera que tais religiosos, sobretudo aqueles 
associados à moral cristã, exerceram influência preponderante entre os critérios de 
definição do voto pelos cidadãos brasileiros em ambos ou turnos das eleições 
presidenciais supramencionadas, interpelando, inclusive, eclesiásticos e fiéis de diversas 
denominações cristãs a, em nome de sua fé,  manifestarem-se publicamente o seu apoio a 
determinado(a) candidato(a) e, na maioria das vezes, desqualificar seus oponentes. Nessa 
perspectiva e levando ainda em conta que sobre Dilma Rousseff recaíram as maiores 
cobranças acerca de um pretenso obscurantismo religioso e posicionamentos dúbios a 
respeito de temas bastante caros à moral cristã, elegeu-se como material de análise 
fóruns de discussões em comunidades sobre o pleito mencionado, no site de 
relacionamentos Orkut. Com base nos estudos de Michel Pêcheux e estudiosos 
brasileiros da Área, pretende-se de caracterizar o Orkut enquanto espaço de produção e 
circulação de discussões sobre o cenário político-eleitoral brasileiro em 2010; discutir a 
relação entre formulação e constituição no processo de emergência dos elementos 
religiosos no debate político entre os usuários desse site de relacionamentos, na 
campanha eleitoral citada, e apontar os possíveis efeitos de sentido de 
cristianismo/catolicismo decorrentes desses discursos. Esse empreendimento 
investigativo orienta-se pela seguinte problemática: “De que modo os elementos 
religiosos funcionam na produção dos efeitos de sentido do discurso dos usuários de 
fóruns de discussões do Orkut formulados durante a campanha presidencial de 2010?”. 
Em uma primeira incursão nesse arquivo, a partir do fórum da comunidade “Católico não 
vota em Dilma”, gestos de descrição-interpretação apontam para a presença de uma 
formação-discursiva bélico religiosa, própria dos discursos religiosos fundamentalistas, os 
quais retomam o discurso de uma guerra santa contra a candidatura de Dilma Roussef, a 
ser travada e vencida pelos cristãos-católicos, designados de Soldados de Cristo. 
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CORPO POLÍTICO DE DILMA ROUSSEFF NA CORRIDA PRESIDENCIAL: 
DITOS E ESCRITOS DA MÍDIA IMPRESSA SOBRE CRIME ELEITORAL NA 

CAMPANHA DE 2010 
 

Elaine de Moraes Santos (GEPOMI-UEM/ UFMS) 
proflainemoraes@gmail.com 

Edson Carlos Romualdo (GEPOMI- UEM) 
ecromualdo@uol.com.br 

 
A proliferação de discursos sobre candidatos e partidos em período eleitoral tornou-se, 
com o fim da Ditadura Militar, uma prática comum a vários segmentos da sociedade e 
compreende desde os dizeres mais locais à veiculação em grande escala dos ditos e 
escritos de toda a imprensa. O multifacetado relacionamento entre a mídia e a política 
reclama uma leitura das tramas responsáveis tanto pela reconfiguração do discurso 
político para circular nos espaços públicos das interfaces (hiper/multi)midiáticas quanto 
pela reconfiguração da própria forma como as exigências e respostas imediatas do 
eleitorado vão reconduzindo, concomitantemente à realização das campanhas, o rol de 
estratégias, demandas e pautas das legenda. Pela heterogeneidade e relevância desse 
processo no cenário nacional e a partir das especificidades do pleito presidencial de 2010 
no país, este trabalho focaliza as práticas discursivas, sobretudo corpóreas, da (pré) 
candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), em um semanário de generalidades, acerca 
de uma das polêmicas do período: a realização de um crime eleitoral cometido pelo 
partido do governo, na divulgação de propaganda antecipada para Dilma Rousseff. 
Cientes de que a análise desse processo nas páginas midiáticas requer o uso de um 
dispositivo analítico em consonância ao objeto e ao gênero em que ele circula e dos 
desafios que essa proposta representa no campo de estudos discursivos em que nos 
inserimos, procuramos situar neste texto um esboço de como os pressupostos do 
método arqueogenealógico de Michel Foucault estão sendo acionados para que seja 
possível estabelecer dispositivos de leitura do arquivo da campanha a partir de uma 
(re)concepção do corpo político (midiático). Em cumprimento a esse objetivo, nosso 
trabalho aciona os conceitos de “corporeidade” e “corporificação”, em um diálogo com 
trabalhos da Filosofia e da Sociologia, para tornar possível o movimento de descrição-
interpretação do sujeito/corpo político enquanto figuração imagética estática, 
preponderante e repleta de sentidos no valor que adquire junto à linguagem verbal que 
acompanha. Nesse percurso, desenvolvemos a análise da matéria publicada em 19 de 
maio de 2010, na “Coluna Brasil” da Revista Veja, como um campo fecundo à ilustração 
dos dispositivos que desejamos desenvolver em nossa pesquisa. Na condição de pesquisa 
de Doutorado em fase inicial, o que é possível tomar como um gesto de conclusão, por 
enquanto, é que um feixe complexo de relações histórico-culturais permeou as 
condições de possibilidade, aparecimento e denúncia de crime eleitoral do PT em grande 
parte da cobertura da campanha. Uma vez que a corporeidade dos sujeitos políticos em 
destaque circula como presenças (socioculturais) na escrita midiática, o uso dessa 
corporeidade contribuiu à produção de um efeito de veracidade/fidelidade pela co-
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presença de Lula/Dilma na corporificação das informações discursivizadas pelo 
semanário analisado. 
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A CONSTRUÇÃO DO ANTIETHOS NO DISCURSO POLÍTICO DE JOSÉ 

SERRA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2010 

 
Raquel de Freitas Arcine (PG -UEM) 

raquelarcine@hotmail.com 
Maria Célia Cortez Passetti (UEM) 

passetti@wnet.com.br 
 
Nos estudos sobre as eleições brasileiras atuais e nos discursos dos postulantes aos cargos, 
novos olhares são voltados para a tela, pois é ela que constitui o palco do embate das 
estratégias discursivas dos candidatos. A supremacia da televisão possibilitou outro 
acontecimento, para o qual, analistas e pesquisadores vêm concedendo atenção: a 
intersecção que passou a existir nos campos midiático e político. Por isso, propomos a 
análise do discurso de José Serra (PSDB), no segundo turno, realizada através da 
observação de gravações dos programas deste no horário gratuito de propaganda eleitoral 
(HGPE), que foi escolhido como objeto de análise por ser a matriz das estratégias de 
campanha dos candidatos. A partir dos resultados de pesquisas efetuadas no GEPOMI, 
sob a coordenação de Passetti, estamos considerando que o ethos não é uma propriedade 
exclusiva daquele que fala para produzir sua imagem, mas que está pautado em um 
cruzamento de olhares, ou seja, um olhar do outro sobre aquele que fala e daquele que 
fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê. Assim, dada a concepção de falha 
no ritual discursivo, o sujeito enunciador, no caso o político, ao proferir um 
determinado discurso, não consegue controlar as derivas de sentido que possam afetar 
seu ethos, por mais empenho e trabalho que o marketing possa desenvolver. Dessa 
maneira, com a possibilidade de haver falhas no ritual discursivo do enunciador de 
determinada formação discursiva, acreditamos ser possível a produção de um antiethos 
de si mesmo. Após a transcrição das gravações, selecionamos sequências discursivas 
presentes no discurso de José Serra que nos permitem mostrar como é elaborado seu 
antiethos ao longo do segundo turno da campanha eleitoral de 2010. Sendo assim, uma 
das questões que pretendemos investigar é como os discursos concorrem para cativar 
determinados telespectadores/eleitores, pois diante da situação acirrada que se designa o 
segundo turno das eleições, o momento é ideal para persuadir o maior número de 
eleitores, principalmente os indecisos, mas, ao mesmo tempo, pode produzir pontos de 
deriva para sentidos que podem ir na direção da constituição de uma imagem não 
desejada. Com isso, um dos nossos desafios é desenvolver mais o conceito de antiethos, 
já que o termo mais recorrente nos trabalhos de alguns estudiosos é o conceito de ethos. 
Como foi possível constatar, esses deslizes de sentido podem ocorrer tanto em exageros 
na construção do antiethos do adversário político, quanto por discursos de justificação. 
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DISCURSIVIZAÇÕES DO OBSERVATÓRIO DE IMPRENSA SOBRE A 
QUESTÃO DO ABORTO NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010 

 
Verônica Cardoso da Silva (PG – UEM) 

vkflor@gmail.com 
Maria Célia Cortêz Passetti (UEM) 

passetti@wnet.com.br 
 
Dentre os textos coletados no Gepomi (CNPq-UEM) sobre a campanha eleitoral de 
2010 optamos pela leitura do arquivo do site Observatório da Imprensa (OI). Dele 
construímos um corpus de sequências discursivas que tratava da temática do aborto, 
discutida e explorada pelas mídias como um dos critérios para a escolha do voto de 
presidente, dada a importância que essa temática assumiu na campanha. Atuando no 
segmento de “media criticismo” o OI tem por objetivo monitorar a transformação dos 
fatos em notícias pelas mídias por meio do debate público, criando para isso um lugar 
discursivo especial sustentado pela deontologia midiática e pela produção de efeito de 
verdade com base em uma ideologia científica. No caso específico da emergência da 
temática do aborto nas eleições de 2010, a verdade sobre a opinião da então candidata, 
Dilma Rousseff, em relação à legalização e a possível descriminalização dessa prática, 
também foi o fio que conduziu a discussão pública sobre o tema . Objetivamos, pois, 
compreender como se dá a construção discursiva de efeito de verdade nas 
discursivizações do OI sobre essa temática em específico. Partimos dos pressupostos 
teóricos básicos da Análise de Discurso pecheutiana, servindo-nos especificamente de 
alguns conceitos posteriores desenvolvidos por Dominique Maingueneau, passando 
também pelos estudos de Michel Foucault sobre a construção de efeitos de verdade. O 
percurso metodológico adotado, após a leitura do arquivo, consistiu da análise de 
sequências discursivas que determinaram um eixo de significação e de construção da 
verdade sobre o aborto em ano eleitoral em relação às notícias veiculadas pela grande 
mídia, alvo da crítica do OI. Analisados os simulacros produzidos pelo OI em torno dessa 
temática polêmica percebemos que em suas discursivizações há um constante trabalho 
com o discurso do Outro, representado pelas notícias veiculadas pela grande mídia. 
Dessa forma, ocorre uma retomada desses discursos com o valor de depreciação e crítica 
que culminará pela apresentação de outra versão da notícia, agora da posição-sujeito do 
OI. Tal processo se dá pela interincompreensão constitutiva, pelo trabalho das formações 
discursivas e do efeito metafórico. Observamos que a construção desses discursos induz 
não apenas a construção de críticas, as quais orientarão a formação de leitores, mas 
também acaba incidindo sobre a construção de efeitos de verdade que legitimam tais 
dizeres e assegura sua circulação na comunidade acadêmica e pública como verdade. 
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GRUPO 
20 

NED – NÚCLEO DE ESTUDOS DISCURSIVOS 
 

Maria Carmen Aires Gomes (UFV) 
mcgomes@ufv.br  

Com base nos estudos discursivos críticos em específico nos pressupostos teórico-
metodológicos de Norman Fairclough (1999, 2001,2003), a proposta deste grupo de 
pesquisa é analisar os gêneros discursivos em práticas midiáticas brasileiras. Para análise 
dos dados, foi usada a análise de discurso textualmente orientada (Fairclough, 2003), que 
parte de um tipo de análise fundamentada em dados lingüísticos que sustentem a crítica 
explanatória, ou seja, é por meio da análise discursiva que as causalidades serão 
explicitadas; é assim que serão percebidas e compreendidas de que forma se relacionam 
práticas sociais e textos e as mudanças, identidades e conhecimentos gerados por tal 
relação. Nesta apresentação, serão analisados gêneros da mídia impressa (revistas, jornais) 
e televisual. A investigação de algumas destas pesquisas em gêneros foi realizada por meio 
dos dados gerados pelos estudos de corpora, incorporando-se à abordagem da Linguistica 
Sistêmico-Funcional (M.A.K Halliday, 2004) para definição de parâmetros de busca e 
análise dos dados, como a pesquisa desenvolvida por Debora Pessoa e Maria Carmen 
Gomes que buscou analisar a forma como a mídia representou o corpo diferente, aquele 
excluído/marginalizado pelas práticas hegemônicas. Refletindo sobre a relação entre 
corpo e mídia, o estudo desenvolvido por Renan Gomes e Sabrina Areias discute acerca 
da forma como corpo pode (e é) muitas vezes domesticado, controlado, disciplinado pelas 
estruturas e instituições burocráticas e organizacionais.  A análise das práticas midiáticas 
também consideraram os trabalhos desenvolvidos por Theo van Leeuwen sobre a Teoria 
da Representação dos Atores Sociais, como a pesquisa desenvolvida por Maira Sant’Anna 
e Ariana Carvalho sobre a forma como jornais mineiros representaram a vitória da 
Presidenta Dilma Rousseff, nas eleições de 2011, e o estudo sobre a representação da 
pobreza por Daniele da Silva e Lunara Gonçalves. Já o estudo proposto por Murilo Araújo 
e Maria Carmen Gomes apresenta uma discussão sobre a marquetização no gênero 
reportagem-publicidade.  
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O VESTUÁRIO E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA ORGANIZAÇÃO 

FORMAL DE TRABALHO PELA REVISTA VOCÊ S/A 

 
Renan Araújo Gomes (UFV) 

renan.araujogomes@gmail.com 
Sabrina Areias Teixeira (UFV)  
sabrinaareias@yahoo.com.br 

 
O vestuário pode ser compreendido, a partir de suas propriedades sócio-discursivas, 
como meio cultural para articulação de múltiplos discursos, logo, constituindo meio para 
construção de identidades, num jogo de ser e parecer figurativo, nas diversas 
circunstâncias que envolvem convívio social. Diante disso, o presente trabalho tem o 
objetivo de analisar a construção identitária na organização formal de trabalho, por meio 
do vestuário, enquanto elemento de moda, a partir de seis artigos publicados na página 
eletrônica da revista “Você S/A” (publicação direcionada ao meio empresarial), da 
Editora Abril, no período de 2008 e 2009. Para tal análise, realizamos uma discussão 
sobre a configuração de um ordenamento discursivo próprio, em que são articuladas 
práticas sociais relacionadas à cultura organizacional visando estimular o posicionamento 
crítico-reflexivo sobre como se desenvolvem as relações no cenário organizacional, as 
quais perpetuam princípios sociais hegemônicos pré-concebidos. Em seguida, 
apresentamos a moda em uma ótica sociológica, abordando-a como fenômeno social da 
modernidade para, posteriormente, chegarmos na análise sob o arcabouço teórico-
metodológico da Teoria Social do Discurso, desenvolvido por Fairclough (2001, 2006), 
seguindo os caminhos de uma análise do discurso textualmente orientada, concatenando 
a descrição, interpretação e explicação (FAIRCLOUGH, 2001, 2006). Por meio desse 
procedimento teórico-metodológico, constatamos a preeminência de modalidades 
categóricas deônticas nos artigos da “Você S/A” que expressam ordens e imposições 
acenando assim para a hegemonia presente no discurso organizacional. Além disso, é 
verificado que, na organização formal de trabalho, a identidade social é estabelecida de 
forma rígida a partir de um vestuário que reproduz valores discursivamente masculinos, 
como pudor, neutralidade, sobriedade e sofisticação. Observamos, assim, que os artigos 
da “Você S/A” não deixam de expressar um engessamento identitário, já que possuem 
uma orientação voltada para valores culturais que reproduzem discursos padronizadores 
e reguladores comuns às práticas sócio-discursivas organizacionais, num processo de 
mecanização e uniformização do indivíduo, de maneira a consolidar o que Foucault 
(2007) denomina de corpo dócil. 
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JORNALISMO PROMOCIONAL: UMA ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA DO 

HIBRIDISMO INFORMAÇÃO-VENDA EM REPORTAGENS-PUBLICIDADE 

 
Murilo Silva de Araújo (UFV) 

murilodearaujo@yahoo.com.br 
Maria Carmen Aires Gomes (UFV) 

mcgomes@ufv.br 
 
Na sociedade capitalista contemporânea, que estimula constantemente o consumo 
desenfreado, a linguagem publicitária configura-se como uma espécie de diretriz 
modeladora das relações políticas, econômicas e sociais. Vivemos em uma realidade 
constantemente invadida por verdadeiras avalanches publicitárias, que utilizam uma gama 
cada vez mais variada de estratégias, e que incorporam um conjunto cada vez maior de 
contextos da vida social. O jornalismo também tem sido incorporado a esta dinâmica, 
tendo os seus padrões éticos e estéticos profundamente transformados em função da 
inserção da publicidade em todas as suas dimensões, até mesmo nos espaços editoriais 
(MARSHALL, 2003). Contraditoriamente, este mesmo jornalismo, submetido ao 
ideário capitalista e à linguagem publicitária, continua “baseando” seus princípios na 
existência de uma suposta objetividade –paradigma já antigo, já muito criticado, mas 
ainda difundido como um valor fundamental da imprensa (MORETZSOHN, 2002). Sob 
este princípio, o jornal seria um espaço de reprodução imparcial e precisa da realidade, 
como se os fatos tivessem inerentemente um caráter de verdade, a ser apenas apreendido 
e reproduzido pelos jornalistas. Neste contexto, o presente trabalho faz uma análise do 
gênero discursivo reportagem-publicidade, que se caracteriza basicamente pela utilização 
dos recursos formais e discursivos do jornalismo, mas com a finalidade de divulgar e 
promover um determinado produto, serviço ou empresa. Investigamos as estratégias 
discursivas que marcam este hibridismo informação-venda, chegando à conclusão de que 
a linguagem do jornalismo não é impassível de investimentos ideológicos, como os 
adeptos do princípio da objetividade supõem. Pelo contrário, pudemos perceber que os 
textos se utilizam dos padrões de estrutura e linguagem típicos da reportagem, inserindo 
aí os objetos de venda, com a apresentação de suas atribuições e qualidades, através de 
sequências predominantemente descritivas e do uso do vocabulário valorativo típico da 
publicidade. Trata-se de um processo de transmutação em que, de modo ambíguo, se 
informa para vender e se vende para informar. Nosso corpus de análise foi composto por 
uma seleção dez reportagens-publicidade veiculadas de julho de 2010 a julho de 2011 no 
caderno Boa Viagem, do jornal O Globo, um suplemento semanal publicado sempre às 
quintas-feiras, cujas reportagens pautam-se pela temática do Turismo. Utilizamos como 
lentes teórico-metodológicas fundamentais a abordagem da Análise de Discurso Crítica 
(ADC) do linguista britânico Norman Fairclough (2001, 2003), que forneceu a base dos 
procedimentos utilizados durante o trabalho analítico, além da discussão teórica sobre os 
gêneros discursivos, a partir de uma visão crítica da linguagem. A fim de traçar diálogos 
transdisciplinares, em função de nossa vinculação teórica, buscamos também 
contribuições científicas produzidas no campo das Teorias do Jornalismo. 
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UM ESTUDO DA REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF NA 

CAPA DO JORNAL HOJE EM DIA 

 
Maíra Ferreira Sant’Ana (UFV)  

maira.santana@ufv.br 
Ariana de Carvalho (UFV) 

arylet@gmail.com 
 
Este trabalho analisa a representação da presidente Dilma Rousseff após o resultado das 
eleições de 2010 na capa do jornal mineiro Hoje em dia. Este estudo se justifica pelo fato 
da presidente Dilma Rousseff ser a primeira mulher presidente da história do Brasil, 
desta maneira, faz- se relevante analisar como ela têm sido representada pela mídia. A 
pesquisa foi feita de acordo com a abordagem teórica da Análise de Discurso Crítica 
(ADC), mais especificamente, através da teoria da Representação dos Atores Sociais 
(RAS), proposta por Theo van Leeuwen (1997) e da Teoria Social do Discurso, 
desenvolvida por Norman Fairclough (2001), que analisa o discurso 
tridimensionalmente. Nosso objetivo inicial foi compreender quais as construções 
ideológicas que foram suscitadas pela mídia em questão a respeito do ator social 
supracitado. Primeiramente fizemos uma explanação concernente a Análise de Discurso 
Crítica e a teoria da Representação dos Atores Sociais. Posteriormente, descrevemos a 
representação do ator social presidente Dilma Rousseff veiculada na capa do jornal, 
expusemos os discursos e as ideologias suscitadas pela representação, interpretamos o 
motivo de a mídia em questão representar a presidente em questão da maneira que 
representa e explicamos a representação da presidente Dilma Rousseff contida na capa do 
jornal. O jornal Hoje em dia se revelou manipulador e ideológico de acordo com a linha 
editorial pertencente e, desta forma, representou o ator social presidente Dilma Rousseff 
de sua maneira. O processo de ativação foi encontrado com recorrência na representação 
do ator social em questão, o retratando como ativo e dinâmico em relação à atividade 
verbal. Em relação às categorias, as mais recorrentes foram a nomeação, já que 
procurou-se nomear o ator social, especificando-o, a classificação e categorização, pois o 
jornal priorizou categorizar, classificando a presidente Dilma Rousseff em grupos, 
criando um vínculo entre ela e o público, sendo esta uma estratégia de manipulação. 
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POBREZA NA MÍDIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA FORMA COMO A 
REVISTA SEMANAL BRASILEIRA ÉPOCA REPRESENTA O TEMA POBREZA 

 
Lunara David Gonçalves (UFV) 
lunaradgoncalves@gmail.com  

Daniele Renata Silva (UFV) 
dani-renata@hotmail.com  

 
A ideia de que a pobreza está vinculada apenas a questões econômicas é uma maneira 
reducionista de se pensar tal problema, uma vez que falar de pobreza implica antes de 
tudo um estado de privação de bens e serviços. É fundamental verificarmos como a mídia 
informativa representa tal fenômeno para a população brasileira, visto que a mídia tem a 
função de informar a população acerca dos fatos e acontecimentos decorrentes da vida 
social. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho, de cunho descritivo - 
explicativo, é analisar a representação do tema pobreza na revista impressa semanal de 
informação geral Época, principalmente nos gêneros jornalísticos reportagens e notícias. 
Após a descrição, os dados serão interpretados com base no arcabouço teórico referente 
aos estudos discursivos críticos, além dos estudos sobre a pobreza e mídia. Este trabalho 
é fundamentado principalmente em duas teorias: Teoria Social do Discurso, proposta 
por Fairclough (1989, 1992, 1999, 2003), em que o ponto central é a tentativa de 
evidenciar o funcionamento da linguagem na nova ordem mundial capitalista, baseado 
nas relações de consumo e tecnologia; e Teoria da Representação dos Atores Sociais por 
van Leeuwen (1997). O que está em jogo é a relação entre reflexão e consciência 
linguística e as lutas hegemônicas pelo poder. Em nosso corpus, o tema pobreza 
raramente é abordado de forma descontextualizada, está sempre vinculado aos campos 
da política e economia, gerando, muitas vezes, um tratamento superficial, racionalizando 
o problema como uma questão estritamente econômica. Discursos como estes produzem 
e reproduzem relações naturalizadas de desigualdades e de exclusão social. 

 
  

mailto:lunaradgoncalves@gmail.com
mailto:dani-renata@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

176 

 

CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CORPO DIFERENTE EM 
NARRATIVAS MIDIÁTICAS À LUZ DA GSF 

 
Debora Soares Pessoa (Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq-UFV) 

debora.pessoa@ufv.br 
Maria Carmen Aires Gomes (UFV) 

mcgomes@ufv.br 
 
A relação entre corpo, mídia e diferença, ao longo dos anos, tem sido abordada sob 
diferentes perspectivas e em diferentes áreas do saber, tais como a Medicina, a 
Comunicação Social, o Direito e a Análise do Discurso. Para esta, o corpo é concebido 
como um constructo histórico, social e cultural, meio pelo qual a sociedade se expressa e 
se constitui no mundo (BUTLER, 2008). Desse modo, muitas vezes o corpo acaba por 
ser docilizado, controlado, disciplinado pelas estruturas e instituições (FOUCAULT, 
1987). O presente trabalho tem por objetivo principal promover reflexões acerca de 
como o “corpo diferente”, o que foge às normas de padronização estética hegemônica da 
sociedade vigente, é construído, retratado e representado à luz da Análise do Discurso 
Crítica. O corpus da pesquisa é constituído por dez narrativas midiáticas, extraídas do 
Portal da Superação, produzido para a novela Viver a Vida, da emissora de televisão 
Rede Globo. Para a análise das narrativas, utilizou-se a Linguística Sistêmico Funcional 
(LSF) e, consequentemente, a Gramática Sistêmico Funcional (GSF). Tal escolha se deve 
ao fato desta ser uma teoria da linguagem que reconhece a linguagem como entidade 
viva, presente em contextos variados, e assim, suscetível à variação. Preocupa-se ainda 
em identificar as estruturas de linguagem específicas que contribuem para a construção 
do significado textual, ocupando-se do texto na interface com o contexto social em que a 
língua é utilizada. Ao longo da análise discursivo-crítica por meio do Sistema de 
Transitividade (HALLIDY & MATHIESSEN,2004) buscou-se abordar o modo como a 
mídia televisiva trata o corpo diferente, como são retratados os ocultamentos e as 
visibilidades do mesmo. Além da reflexão sobre os tipos de processos realizados pelos 
participantes, e as formas de representação como os atores sociais (VAN LEEUWEN, 
2004) são percebidos a partir da descrição da estrutura de transitividade. Durante a 
análise das narrativas podemos constatar que em cada categoria de estruturação da 
narrativa (LABOV,1972) há a predominância de certos processos em relação a outros. A 
alternância no uso de tais processos (material, mental, relacional, comportamental e 
verbal) se deve ao fato de que cada categoria da estrutura do texto (resumo, orientação, 
complicação, avaliação, resolução e coda) exerce função específica na construção da 
narrativa de superação, o que acaba por acarretar o uso de alguns processos e não de 
outros. Consequentemente, as funções desempenhadas pelos indivíduos que narram suas 
experiências de superação (Ator, Beneficiário, Experienciador, Portador, Identificado, 
Comportante, Dizente, Receptor, Alvo) serão de acordo com o processo utilizado. As 
representações do corpo diferente, cada vez mais vêm ganhando espaço na mídia, e a 
análise discursivo-crítica de como a mídia representa este corpo nos permite 
compreender melhor o diferente, reconhecer que existe o outro, além de nos permitir 
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também o foco nas relações de solidariedade e o debate na esfera pública sobre o assunto. 
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GRUPO 
21 

SLOVO – GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO 
 

Renata M. F. Coelho Marchezan (UNESP) 
renata_marchezan@uol.com.br   

Marina Célia Mendonça (UNESP)  
marinamendonca@fclar.unesp.br  

O interesse pelo discurso e pelo pensamento bakhtiniano congrega as pesquisas do grupo, 
cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (CNPq). Os trabalhos 
desenvolvidos por seus membros têm por interesse identificar e desenvolver as 
contribuições bakhtinianas aos estudos discursivos atuais. Nesse domínio, o último 
projeto do grupo teve como objetivo mais amplo constituir e consolidar uma metodologia 
de análise discursiva por meio de estudos da obra do Círculo de Bakhtin e de análises 
efetivas de corpus. Além desse, outro objetivo mais circunscrito, mas também comum 
aos projetos dos participantes do grupo, cuidou de desenvolver caminhos de reflexão 
sobre a noção bakhtiniana de gêneros do discurso; um último objetivo visou analisar 
diferentes gêneros discursivos. Neste evento, especificamente, apresentam-se alguns dos 
trabalhos em andamento no interior do grupo. Tomando por objeto diferentes gêneros 
do discurso, as pesquisas contribuem com análises dialógicas que se centram na sua 
arquitetônica, tomando-os como materializados em enunciados concretos (BAKHTIN, 
2000). Os trabalhos em pauta têm por foco de reflexão: (1) a estilização paródica em 
charges produzidas no contexto da Ditadura Militar e publicadas no Pasquim; (2) a 
relação entre forma arquitetônica e forma composicional no romance do escritor 
amazônico Bruno de Menezes; (3) a abordagem dos gêneros do discurso feita por 
materiais didáticos de Língua Portuguesa em atividades de produção textual dirigidas a 
alunos do Ensino Fundamental II; (4) a significação das torres do World Trade Center em 
filmes comerciais de Hollywood pré-atentado e sua ressignificação em produções de 
cinema nascidas no contexto pós-atentado; (5) a reportagem como suposto espaço de 
pluralidade e abertura à divergência, com mínima interferência da opinião do jornalista 
(como suposto espaço de manifestação da polifonia, no sentido bakhtiniano); (6) a 
tradução da peça The Member of the Wedding, de Carson Mac Cullers, estabelecendo o 
possível diálogo entre a tradução realizada, o texto original, suas correções e a crônica 
Traduzir procurando não trair, escrita por Clarice Lispector, tradutora da peça; (7) 
clichês presentes em discursos históricos que apresentam imagens estereotipadas dos 
portugueses e dos brasileiros e que interferem na produção de identidade desses povos; 
(8) o discurso sobre escritores de literatura em revista especializada nas discussões sobre a 
Língua Portuguesa; (9) o discurso em blogs de escritores de literatura marginal e sua 
relação com a prática de escrita desse segmento da produção cultural; (10) trabalhos que 
versam sobre o gênero do discurso blog e os aspectos relacionados à subjetividade nas 
práticas de escrita contemporâneas. As pesquisas são uma amostra da produção científica 
do grupo e das contribuições que pretende trazer aos estudos bakhtinianos do discurso. 
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TEMA, FORMA COMPOSICIONAL E ESTILO EM BRUNO DE MENEZES: O 

DISCURSO AMAZÔNICO EM CANDUNGA 

 
Ana Cleide Guimbal de Aquino (UNESP/Secretaria de Estado de Educação do Pará – 

SEDUC/PA) 
anaguimbal@hotmail.com 

 
O objetivo desta pesquisa é relacionar forma arquitetônica e forma composicional, a 
partir da obra Candunga: cenas das migrações nordestinas na zona bragantina, para a 
construção do projeto enunciativo do escritor Bruno de Menezes, utilizando os conceitos 
bakhtinianos de conteúdo temático, construção composicional e estilo a partir do texto 
em prosa do referido escritor amazônico. A obra utilizada pertence ao gênero romance e 
foi publicada em 1954. Para a ancoragem teórica serão utilizados os conceitos de Mikhail 
Bakhtin, no que diz respeito aos gêneros do discurso: tema, forma e estilo, visto que, se é 
através do gênero que se estabelece uma interconexão da linguagem com a vida social, 
tomar-se-á esse conceito para construir o projeto enunciativo de Bruno de Menezes. O 
projeto enunciativo de um escritor encontra-se baseado na relação estabelecida entre o 
sujeito e a linguagem presente na obra, que veicula valores que são refletidos e refratados 
no discurso e que servirão para a construção da expressividade e da constituição da 
identidade literária da Literatura Amazônica produzida no Pará. Bakhtin com sua 
concepção social e dialógica da vida e da linguagem foi um dos responsáveis pela 
efervescência das ideias em torno dos estudos sociais da linguagem na virada do século 
XIX para o século XX, e também de abordagens científicas possíveis a partir de seus 
estudos, por essa razão a noção de gênero do discurso é um conceito importante a se 
considerar e, talvez, um dos principais conceitos contidos na obra do filósofo russo. Esse 
conceito engloba justamente o que se pode considerar no desenvolvimento deste 
trabalho, o aspecto social do texto e suas relações com a história e a ideologia, pois 
Bakhtin considera o gênero como a noção na qual se articulam a língua, a conjuntura 
social e a estrutura histórica, é um espaço articulado de ações e coerções nas quais essas 
forças impulsionam uma ação de interdependência entre produção discursiva, contextos 
sociais e históricos pautados de forma irregular e desigual, o que contribui para a 
consolidação, o condicionamento e a produção de efeitos de sentido dos discursos. Sendo 
assim, o cuidado que se deveria ter nesse novo enfoque do objeto literário era o de não 
desvinculá-lo da cultura e de procurar compreendê-lo nesse processo de diferenciação, 
isto é, na totalidade da cultura de uma época. É a partir desse quadro epistemológico que 
outras ciências, que se debruçaram sob a obra literária, desenvolveram suas pesquisas sem 
deixar de lado essas características de constituição e emergência das obras. Os conceitos 
bakhtinianos selecionados servirão para sustentar a análise quanto ao que se pretende, 
articulando as categorias elencadas visto que o efeito de individualidade que serve para a 
construção da identidade de Bruno de Menezes perpassa pela construção de toda sua obra, 
de toda a arquitetônica, que considera o todo integrado de uma obra e por assim dizer 
une conteúdo, forma e material. 
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DISCURSO, ESTILO E EXOTOPIA: ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DAS 

IDENTIDADES PORTUGUESA E BRASILEIRA 

 
Ana Lúcia Furquim Campos-Toscano (UNI-FACEF) 

anafurquim@yahoo.com 
 
A partir da concepção de que a identidade se constrói pela alteridade, propomos nesta 
pesquisa a análise da constituição das identidades portuguesa e brasileira a partir de 
clichês presentes em diferentes discursos. Como se sabe, os clichês, pela excessiva 
repetição, banalizam ideias e criam uma concepção estereotipada. No caso das 
identidades portuguesa e brasileira, é comum encontrarmos enunciados preconceituosos 
como português é “burro”, brasileiro é “preguiçoso”, “malandro”, entre outros. Assim 
sendo, buscamos, a partir das categorias de exotopia e de gêneros do discurso, em 
especial, a concepção de estilo, concebidas pelo Círculo de Mikhail Bakhtin, analisar, 
inicialmente, os discursos históricos que apresentam essas imagens dos portugueses e dos 
brasileiros desde a “descoberta do Brasil”, a colonização e a formação do povo brasileiro. 
Presente na literatura de viagens, nos estudos de Sérgio Buarque de Hollanda, Darcy 
Ribeiro e Gilberto Freire, e na literatura nacional, como nos períodos romântico e 
realista, esses discursos foram repetidamente enunciados, construindo, dessa maneira, 
ideias que, atualmente, podem ser concebidas como incorretas, falsas e, muitas vezes, 
preconceituosas. Piadas de brasileiros a respeito dos portugueses, artigos jornalísticos e 
comentários na internet ressaltam, reforçam essas posições e esses clichês. Entendemos 
que os estudos sobre estilo podem se relacionar com a concepção de exotopia, visto que 
o estilo se constrói também pela relação com o outro, ou seja, as escolhas linguísticas e 
também visuais são feitas pensando-se no destinatário, em suas preferências, valores 
sociais e axiologias. Embora nosso objeto de estudo ultrapasse os gêneros artístico-
literários, entendemos que a exotopia, estudada por Bakhtin no evento estético, pode ser 
transposta para outros gêneros, pois todo discurso pressupõe, pelo menos, duas 
consciências, a de quem enuncia e a do outro. Desse modo, consideramos ser possível 
levantar o percurso histórico dessa construção identitária tanto dos lusitanos quanto dos 
brasileiros. 

 
  

mailto:anafurquim@yahoo.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

181 

 

TRADUÇÃO DE CLARICE LISPECTOR: UMA ANÁLISE 

 
Eneida Gomes Nalini de Oliveira (UNESP/Araraquara) 

eneidanalini@yahoo.com 
 
Clarice Lispector traduziu algumas peças teatrais para complementar a sua renda. 
Algumas dessas traduções foram realizadas com Tati Moraes, concluídas e até encenadas, 
como é o caso de Hedda Gabler, de Ibsen. Ambas as tradutoras ganharam o prêmio de 
melhor tradução em 1967. Apesar dessa tradução concluída, há aquelas traduções que 
foram iniciadas e nas versões datilografadas encontram-se interferências manuscritas, o 
que chamamos de tradução em processo. O objetivo central desta comunicação é analisar 
a tradução da peça The Member of the Wedding (1946), de Carson Mac Cullers 
estabelecendo o possível diálogo entre a tradução realizada, o texto original e suas 
correções com a crônica escrita pela tradutora: Traduzir procurando não trair. Além 
desse trabalho, Clarice também traduziu autores importantes como Swift, Wilde, 
Fielding, Borges, London, Christie, Verne e tantos outros. Entre algumas das peças 
traduzidas estão: The little foxes /Os corruptos (de Lillian Hellman), Hedd a 
Gabler/Hedda Gabler (de Ibsen) e A gaivota (de Anton Tchecov). O período de 
traduções feitas por Clarice Lispector vai da década de 60 à década de 70. A investigação 
se dará por meio da intertextualidade e meio da inter-relação ideológica existente entre 
as obras. Averiguaremos também como a formação de uma nova consciência dos 
procedimentos literários da autora pode possibilitar a interação e mistura não só de 
ideologias como de culturas variadas. Analisando desde as funções da comunicação até a 
interferência das realidades constitutivas dos tradutores influenciando suas traduções, 
busca-se uma identificação mais íntima de como uma obra pode interferir na produção de 
outra seja por meio da sintaxe, seja por meio da temática e estilo, seja por meio da 
abordagem ideológica. A crônica de Clarice Traduzir procurando não trair, publicada na 
Revista Jóia em 1968, tem importância fundamental no processo dos estudos da tradução 
e da criação de Clarice Lispector, pois nela a autora demonstra a preocupação em 
manter-se fiel às intenções do autor e expõe algumas opiniões pessoais sobre o trabalho 
de tradução. Além desse corpus, faz-se necessário a leitura das crônicas e da 
correspondência passiva e ativa da autora nas quais ela comenta sobre procedimentos da 
tradução e/ou sobre os textos traduzidos e seus respectivos dramaturgos. As traduções 
de Clarice Lispector compõem o acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa e, se há 
trabalhos científicos sobre os mesmos, não há ainda um estudo sobre os procedimentos 
de tradução adotados pela autora, explícitos, por exemplo, na tradução ainda em 
processo de The Member of the Wedding em que inserções manuscritas misturam-se às 
datilografadas. Além disso, esse trabalho torna-se relevante na medida em que pretende 
verificar quando se estuda o comportamento e a evolução da produção artística de 
Clarice Lispector, buscando os elementos intertextuais e comparativistas, que 
contribuíram para a cristalização de uma estética inovadora aliada a uma força 
comunicativa expressiva. A busca por elementos constitutivos de sua obra está 
intimamente ligada às suas experiências exteriores e as traduções se mostram 
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diretamente atuantes na construção de seu ideário. 
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BLOG: UM GÊNERO CONSTRUÍDO NO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO DE SI 

 
Gabrielle Cristina Baumann Salvatto (UNESP/Araraquara/PIBIC/CNPq)  

gabriele_baumann@hotmail.com 
 
Nossa pesquisa, desenvolvida como iniciação científica, consiste em realizar um estudo 
bibliográfico sobre trabalhos que versem sobre o gênero do discurso blog e está centrada, 
principalmente, na análise dos aspectos relacionados à subjetividade nas práticas de 
escrita contemporâneas. As questões que levam a esse estudo são: o que trabalhos 
acadêmicos têm destacado acerca desse gênero? Esses trabalhos definem os blogs como 
gêneros? Se sim, o que esses estudos apontam sobre como se manifestam esses gêneros? 
Segundo esses estudos, como se dá a questão da subjetividade e escrita nesse espaço de 
exposição de si? Para responder a essas questões, propomos um estudo bibliográfico de 
teses e dissertações que versam sobre esse gênero do discurso no Brasil. Para auxílio na 
reflexão sobre a bibliografia pesquisada, realizamos, concomitantemente ao estudo 
citado, um estudo de textos fundamentais dos escritos bakhtinianos e de seus 
leitores/comentadores no Brasil. A maioria dos trabalhos acadêmicos consultados trata 
blog como um gênero do discurso emergente. Alguns consideram os blogs ferramentas. 
Alguns dos que os tomam como gêneros tratam de suas características composicionais, 
em especial as que apontam para relações intercomunicativas específicas estabelecidas 
pela internet. Nesse caso, tratar-se-ia de um gênero que realiza um jogo entre o público 
e o privado. O estilo da escrita nesse gênero, segundo os trabalhos pesquisados, é 
informal; o tom é fraternal, expresso em palavras de carinho na interação entre os 
blogueiros, evidenciando a “intimidade construída” dentro deste espaço de exposição de 
si. A presença do “internetês” é constante, com largo uso de “emoticons” para expressar 
emoções. Segundo uma pesquisa consultada, não há um “leitor-padrão”, mas o que se 
nota, com frequência, é a presença de um leitor que é heterogêneo, complexo e 
multifacetado: ora sendo machista, ora irreverente, crítico, moderno, dentre outros. A 
bibliografia consultada encontra nos blogs uma incessante busca pela exaltação do “eu”, 
numa idealização que chega a ser romântica e/ou narcísica. Também se aponta, nessa 
bibliografia, que as subjetividades são construídas com base nas ferramentas utilizadas 
pelos blogueiros. Enfim, os trabalhos que tomam o blog como um gênero do discurso 
emergente percebem nele modos particulares de manifestação (estilística) e de 
composição. 
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A IDENTIDADE DE ESCRITORES DE LITERATURA MARGINAL: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS DE ESCRITA EM BLOGS 

 
Luiza Bedê Barbosa (UNESP/ FCL – Araraquara) 

luiza_bede@hotmail.com 
 
O presente trabalho de iniciação científica toma como objeto de estudo o discurso em 
blogs de escritores de literatura marginal e sua relação com a prática de escrita. A 
literatura marginal é um movimento literário que tem como tema central o relato da 
própria experiência de sobreviver nos espaços marginais e marginalizados da sociedade 
brasileira contemporânea. A vida na periferia, lugar este pouco representado pela 
literatura canônica, passa a ser extensão do que se escreve (ESLAVA, 2004), deste 
modo, o autor assume de forma concreta seus distintivos traços artísticos, culturais e 
sociais. Tendo em vista a internet como instrumento de “democratização” da prática e do 
uso da palavra escrita, por conta da heterogeneidade dos discursos veiculados, a 
literatura marginal contemporânea encontra, neste espaço, a possibilidade para expor e 
divulgar seus discursos carregados de traços distintivos de hibridismo, contraditoriedade 
e, além disso, propagar, por meio da linguagem coloquial, sua temática que possui um 
caráter coletivo e representa uma específica realidade brasileira. Nos blogs, mais 
especificamente, os autores de literatura marginal encontram um espaço de divulgação 
de textos inéditos e de suas obras, de exposição de ideias e ideais, e de propagação da 
literatura marginal como um todo. O sujeito-autor encontra não somente o 
reconhecimento social de sua autoria, mas também a possibilidade de constituição dessa 
autoria em sua prática de escrita. A posse da palavra destes escritores é uma forma de 
afirmação da identidade do sujeito periférico, marginalizado que é, assim como todo 
sujeito, ativo na constituição da língua. Baseamos nossa análise na teoria do círculo de 
Bakhtin que nos possibilita afirmar que todo falante é por inteiro um sujeito único, 
singular e social, forma esta que interfere na concepção da linguagem. Em decorrência 
disso, no âmbito artístico, o escritor adquire suas palavras por meio da vivência em seu 
ambiente e se torna um sujeito constituído interiormente por elas, de forma que não há 
possibilidade de desvinculá-las da vida social. Portanto, analisaremos, sob a perspectiva 
do círculo de Bakhtin, elementos linguísticos - encontrados em textos publicados nos 
blogs dos autores - que tragam indícios da interação social, das vozes sociais, da 
alteridade e dos valores ideológicos presentes no discurso. 
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A ESTILIZAÇÃO PARÓDICA EM CHARGES DA DITADURA MILITAR 

 
Maria Madalena Borges-Gutierre (UNESP-CAr/Uni-FACEF) 

mbgutierre@uol.com.br 
 
Nos estudos sobre a teoria do romance humorístico, Bakhtin apresenta duas 

particularidades do plurilinguismo e de sua utilização estilística. A primeira diz respeito 

às perspectivas ideológico-verbais próprias de diferentes linguagens e grupos sociais. A 

segunda refere-se às linguagens e perspectivas sócio-ideológicas introduzidas e utilizadas 

para realizar a refração das intenções do autor. Parte-se, na maioria dos casos, de acordo 

com o pensador russo, em Questões de literatura e de estética, de linguagens “já 

constituídas, oficialmente reconhecidas, preeminentes, autoritárias, reacionárias, 

condenadas à morte e à substituição” para buscar “formas e graus diferentes de estilização 

paródica”. A estilização paródica é um meio de “destruir” e “desmascarar” quando há 

confronto entre as intenções discursivas do discurso que representa e o discurso 

representado. Entretanto, para Bakhtin, é condição da estilização paródica criar uma 

imagem de linguagem e um mundo que lhe corresponde não de modo a se constituir em 

uma destruição elementar e superficial da linguagem de outrem, como na paródia 

retórica. Ao contrário, para ser substancial e produtiva, a paródia deve manifestar-se 

como uma estilização paródica, isto é, deve recriar a linguagem parodiada como um todo 

substancial, que possui sua lógica interna e que revela um mundo especial 

indissoluvelmente ligado à linguagem parodiada. Propomos, neste estudo, discutir sobre 

a estilização paródica em charges produzidas no contexto da Ditadura Militar e 

publicadas no Pasquim, de modo a investigar como se manifestam, por meio da 

linguagem verbo-visual e em meio à censura prévia, os confrontos entre o discurso 

representante e o discurso representado.  
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ALTERIDADE E RESSIGIFICAÇÃO DO DISCURSO DO OUTRO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO LITERÁRIO NA REVISTA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 
Marilurdes Cruz Borges  (UNESP/UNIFRAN) 

marilurdescruz@ibest.com 
 
Esta comunicação pretende analisar duas edições da coluna “O português é uma figura”, 
da Revista Língua Portuguesa, cujos títulos são O ‘adifício arto’ da língua’ e O voo da 
fala, publicadas respectivamente em abril de 2010 e junho de 2011. Nosso objetivo nessa 
investigação é observar os procedimentos utilizados pelo enunciador Marcílio Godoi na 
escolha das figuras, Adoniran Barbosa e Patativa do Assaré, no recorte textual do dizer 
dos mesmos e nas relações dialógicas estabelecidas ao apresentar essas figuras que 
constituem a ideologia de sua coluna, bem como estabelecem diálogos com a proposta da 
revista e seu leitor. Chama-nos atenção, na coluna de Godoi, a alteridade: o enunciador, 
que pretende apresentar a biografia dos escritores escolhidos para o periódico, abre a 
coluna com o discurso alheio, uma citação da fala do próprio artista e só depois assume a 
exposição e a valorização deste. No enunciado de Marcílio, observa-se o predomínio do 
discurso indireto, embora seja possível perceber momentos em que a voz do escritor se 
interpõe à voz do enunciador, caracterizando o discurso indireto livre. Nas duas colunas 
selecionadas para essa análise, destaca-se o uso de determinada variante linguística dos 
dois escritores: “Para escreve uma boa letra, a gente tem que ser, em primeiro lugar, 
anarfabeto” (Adoniran Barbosa) e “(...) Sou um caboco rocêro, sem letra e sem istrução; 
o meu verso tem o chêro da poêra do sertão” (Patativa do Assaré) o que ilustra a 
proposta da revista ao discutir a linguagem em uso e suas variações de comunicação. 
Godoi traz a ‘figura artística’ e a transforma, no diálogo com a voz da revista, em ‘figura 
linguística’, servindo assim ao discurso do veículo em que se dá a divulgação do texto. 
Para desenvolver nosso estudo, analisaremos primeiramente as escolhas de palavras no 
texto e seu contato com a realidade efetiva, pois de acordo com Bakhtin (2000), todo 
discurso reflete as condições específicas e as finalidades de cada esfera; depois faremos 
uma investigação nas relações dialógicas explícitas e implícitas, buscando compreender 
como elas constituem a identidade do sujeito ali escolhido como ‘figura’ literária; como 
elas configuram a ideologia do enunciador e da esfera enunciativa; e como elas vão 
atualizando as práticas pedagógicas brasileiras. 

 
  

mailto:marilurdescruz@ibest.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

187 

 

AS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO NO LIVRO DIDÁTICO SOB A 

PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 
Marly de Fátima Monitor de Oliveira (UNESP – Araraquara) 

monitordeol@yahoo.com.br 
 
Esse trabalho examina os gêneros discursivos presentes nas propostas de produção de 
texto do ensino de Língua Portuguesa e, para isso, analisa as atividades de produção 
textual sugeridas pelos livros Português: Linguagens (2006) e Língua Portuguesa (2010), 
ambos destinados ao 6º ano do Ensino Fundamental II. Destaca, ainda, as contribuições 
que uma abordagem dialógica dos textos pode trazer às atividades do professor. A 
metodologia para a análise dos gêneros do discurso é a leitura crítica que comporta o 
levantamento dos gêneros presentes nos livros didáticos e a análise das propostas de 
produção textual, tendo como fundamento teórico o pensamento bakhtiniano, com 
destaque, evidentemente para o conceito de gêneros do discurso. A análise consiste em 
levantar as atividades de produção textual sugeridas pelos livros didáticos; verificar como 
os gêneros do discurso são apresentados e trabalhados, e destacar as contribuições que 
uma abordagem dialógica dos textos poderia trazer às atividades do professor e, 
consequentemente, colaborando para a formação do aluno. Somente quando o aluno 
dominar os gêneros discursivos conseguirá produzir e ler textos de forma mais eficiente. 
Ao compreender como utilizar um texto de um gênero específico, o aluno recorrerá ao 
seu conhecimento de mundo e linguístico para interagir por meio da linguagem. Como 
professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, percebo que o material 
didático destinado ao estudo da língua está baseado na questão dos gêneros de Bakhtin. 
No entanto o encaminhamento do estudo tem resultado em leituras e produções de 
textos modelares e fechados, inclusive limitando as possibilidades criativas dos alunos, e 
muitas vezes impedindo-os de exercitar a sua individualidade e, também, de perceber o 
gênero como um recurso do dizer, e que esse dizer e o como dizer estão atrelados não a 
uma forma fixa e engessada, mas a uma situação comunicativa que “seleciona” a forma, o 
conteúdo e o estilo. De início a proposta, como está nos livros didáticos, forma leitores 
de textos úteis, mas não forma o leitor crítico, pelo contrário, ela faz um enquadramento 
por meio da leitura e da construção de textos. A formação do leitor crítico demanda 
leituras e produções de textos geradores de dúvidas, questionamentos que só um 
professor-leitor poderá orientar. Em geral, o material didático sugere apenas a proposta 
de atividades propondo-as no eixo parafrásico. Muitas vezes os professores não percebem 
que a proposta do livro didático se afasta da visão de Bakhtin, mas sentem que os alunos 
rejeitam a forma repetitiva como os gêneros são abordados.  
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REPORTAGEM: GÊNERO POLIFÔNICO? 

 
Rafael Henrique Palomino (UNESP/Araraquara) 

palomino.rafael@gmail.com 
 
Como as reportagens devem ser escritas? Como são escritas realmente? Essas perguntas 
conduzem a reflexões distintas: a primeira, à prescrição, tarefa dos manuais de 
jornalismo; a segunda, à análise empírica. Aquela pode ser respondida pela consulta aos 
manuais de jornalismo: costuma-se prescrever à reportagem pluralidade e abertura à 
divergência, com mínima interferência da opinião do jornalista. Numa palavra: 
prescreve-se à reportagem a polifonia, no sentido bakhtiniano. Mas elas seguem essa 
prescrição? Responder essa segunda pergunta é o objetivo deste trabalho. A polifonia é 
um conceito da análise literária, mas em Problemas da Poética de Dostoiévski 
(BAKHTIN, 1981, p.237) afirma-se que a consciência pensante do homem e o campo 
dialógico do ser respondem a um pensamento polifônico, o que autoriza levar o conceito 
para além da literatura. A polifonia exige narrador “protocolar”, que não impõe sua voz 
às que cita, e inconclusibilidade da tensão entre as vozes do enunciado. Analisamos 
ironias, escárnios, modos de discurso citado e títulos de 72 reportagens das revistas Veja, 
Época, IstoÉ e CartaCapital, para ver se, nesse corpus, haveria polifonia. Observamos 
que: (i) A ironia — entendida como falsa assunção de um discurso para ridicularizá-lo —
, mesmo sendo bivocal, contrapõe-se à polifonia, por impedir a inconclusão do discurso 
ao subjugar a voz ironizada à do ironista, impondo certo fechamento às ideias. Ela é 
muito frequente no corpus. (ii) O escárnio, entendido como ridicularização daquilo que 
se opõe ao que é tido como certo, é também bastante frequente no corpus. Ele impõe à 
voz escarnecida uma determinação que lhe é exterior, submetendo-a à valoração da voz 
escarnecedora. (iii) No corpus é frequente o discurso indireto analisador de expressão, 
que priva o discurso citado de seu acento original e impõe-lhe o acento do narrador. 
Embora o discurso direto seja frequente, o narrador, ao invés de ser seco e protocolar 
(como se espera no discurso polifônico), tende a preparar o contexto de modo a 
determinar o sentido da fala citada (seja reforçando-a, seja contrariando-a). (iv) Os 
títulos das reportagens, às vezes, limitam-se a apresentar os temas de que elas tratam, 
mas, normalmente, trazem uma interpretação pronta sobre esse tema. Isso impõe 
fechamento ao sentido do texto, leva as vozes citadas a serem lidas com o 
direcionamento do título, impondo uma direção à interpretação delas. Nossas análises 
indicam que a reportagem busca dar uma conclusão ao seu tema, e não abrir a discussão 
sobre ele (o que implica mantê-lo inconcluso). As vozes que nela figuram são usadas de 
modo a servirem ao intento do enunciador. Isso se justificaria, em nossa hipótese, pela 
confusão que a imensidade de informações em circulação na contemporaneidade causa no 
leitor. Ele, em vez de buscar nada mais que os fatos (presentes nas notícias) e tentar 
interpretá-los, passaria, devido a essa confusão, a querê-los já resumidos e interpretados. 
Essa função de resumo e interpretação dos fatos seria da reportagem. Tal função é 
incompatível com a inconclusibilidade necessária à realização plena da polifonia.  
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GRUPO 
22 

GTEDI – GRUPO DE TEXTO E DISCURSO: 
REPRESENTAÇÃO, SENTIDO E COMUNICAÇÃO 

 
Maria Regina Momesso (UNIFRAN)  

reginamomesso@uol.com.br  

O grupo certificado na Universidade de Franca - UNIFRAN é formado por onze doutores 
e 47 estudantes de pós-graduação e graduação. Uma tendência da Linguística, que se 
apresenta fortemente no cenário contemporâneo, dedica-se à caracterização e explicação 
da língua em uso. Nesse contexto de reflexão, relaciona-se a língua com a enunciação, a 
comunicação, as variabilidades e as restrições do contexto social, e configuram-se, como 
objetos privilegiados de estudo, o texto e o discurso. É nesse domínio de indagações 
sobre o texto e sobre o discurso que se situa o GTEDI que têm como meta a explicitação 
da construção do sentido e sua representação em diferentes linguagens. Tendo como 
pontos de partida para a abordagem da variabilidade discursiva e/ou textual, a 
consideração e a problematização de oposições, tais como linguagem utilitária/não-
utilitária, literária/não-literária, impressa/digital, busca proporcionar aos seus membros 
um aprofundamento de reflexões na área, com a consideração e a promoção do debate 
entre diferentes abordagens teóricas. Os resultados das pesquisas já foram apresentados 
em diferentes eventos nacionais e internacionais. É responsável pela "Coleção Mestrado" 
em Linguística da UNIFRAN, criada em 2006, que tem por objetivo publicar artigos de 
especialistas em texto e discurso. Tal publicação já se encontra no sexto volume e conta 
com a colaboração de renomados pesquisadores da área de diferentes instituições do país 
e internacional, como UNILIM (França), Paris-Sorbonne, UNESP, USP, PUC-SP, UFU, 
UNICAMP, UNICSUL, UNEMAT, além dos docentes da UNIFRAN. Para esta Os 
trabalhos de pesquisa em desenvolvimento, arrolados abaixo, que fomentarão as 
discussões desse grupo de pesquisa, pertencem fazem parte de dois projetos do Mestrado 
intitulados “Cibermídia: práticas discursivas e constituição do sujeito” e o “Projeto 
Observatório da Educação - Edital 2010 - Linguagens, Códigos e Tecnologias: práticas de 
ensino de leitura e de escrita na Educação Básica Ensino Fundamental e Médio” 
sustentados principalmente pela postura teórica da Análise de Discurso. 1) MULHER E 
IDENTIDADE DISCURSIVA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA (Acir de Matos Gomes) 
2) AS PRÁTICAS DISCURSIVAS VEICULADAS NA INTERNET ENVOLVENDO O 
PLÁGIO E A AUTORIA NO DESIGN (Ana Márcia Zago) 3) DIREITO, DISCURSO E 
RELAÇÃO DE PODER E SABER NO FACEBOOK (Carla Andrea Pereira de Rezende) 
4) ESCRILEITURAS NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE: PRÁXIS E 
SUBJETIVIDADES DE ADOLESCENTES NO FACEBOOK (Claudete A G Bosshard) 5) 
PODERES E SABERES MANIFESTADOS NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS E 
ESCRILEITORAS DE ADOLESCENTES EM UM WEBLOG (Danilo Vizibeli) 6) A 
EXCLUSÃO LEGITIMADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA: 
DISCURSOS SOBRE UMA CLASSE DESFAVORECIDA (Diane Heire Silva Paludetto) 
7) PODCAST: SUPORTE DE APRENDIZAGEM E OS EFEITOS DE SENTIDO DO 
DISCURSO PEDAGÓGICO DE UTILIZAÇÃO (Eduardo Yoshimoto) 8) A 
CONSTRUÇÃO DO ETHOS NO BLOG “CRÔNICAS URBANAS MINHAS 
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IMPRESSÕES DIGITAIS” (Elisângela Santos de Carvalho) 9) MODOS DE LER E DE 
VER A SEXUALIDADE E O CORPO EM REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE DOS 
CONCEITOS FOUCAULTIANOS DE SUBJETIVIDADE E ENUNCIAÇÃO (Fausi dos 
Santos) 10) JOGOS VORAZES: UM OLHAR ANALÍTICO-REFLEXIVO SOBRE AS 
PRÁTICAS ESCRILEITORAS DE ADOLESCENTES (Fernanda Godoy Tarcinalli) 11) 
ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO-IDEOLÓGICO E SEUS EFEITOS DE 
SENTIDO, PRESENTE NAS PRÁTICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA, EXERCIDAS 
PELA ONG RIO DE PAZ (Marcos Aurélio Gomes da Silva) 12) DO DIÁRIO ÍNTIMO 
AO TUMBLR: REFLEXÕES DISCURSIVAS SOBRE A IDENTIDADE DE 
ADOLESCENTES MANIFESTADAS POR SUAS ‘ESCRILEITURAS’ (Michelle 
Aparecida Pereira Lopes) 13) HARPER’S BAZAAR BRASIL: PRÁTICAS DISCURSIVAS 
E EFEITOS DE SENTIDO EM SUAS PRIMEIRAS EDIÇÕES NO PAÍS (Orlando 
Aparecido Cabrera) 14) WEB TV COMO PROCESSO DE INTERAÇÃO 
DISCURSSIVA ENTRE EMISSOR E INTERNAUTA: O PODER DO FACEBOOK EM 
COBERTURAS JORNALÍSTICAS (RAFAEL FURLAN LO GIUDICE) 15) A 3ª IDADE 
NAS REDES SOCIAIS – UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS E DAS 
TÉCNICAS DE SI (Tânia Maria Viário) 16) PROFESSOR POR VOCAÇÃO: 
DISCURSOS E REPPRESENTAÇÕES DE DOCENTES DA 
CONTEMPORANDEIDADE NO FACEBOOOK (Ythallo Vieira Borges)  
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MULHER E IDENTIDADE DISCURSIVA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

Acir de Matos Gomes (Unifran) 
acirdematos@aasp.org.br 

 
Partindo do discurso jurídico de que homens e mulheres são iguais para a lei máxima do 
nosso pais, pretendemos constatar o trajeto discursivo-legislativo-jurídico sobre a mulher, 
de modo a verificar qual a imagem discursiva criada pelos poderes constituídos de nosso 
país através das nossas principais leis. A escolha do corpus deu-se por considerarmos 
relevante a verificação do modo como se concebe institucional, legal e discursivamente a 
mulher em nossa sociedade. Utilizamos a expressão: “discurso legislativo-jurídico” por 
serem as leis criadas pelo Poder Legislativo, dependem da sanção do Poder Executivo e 
são julgadas pelo Poder Judiciário, sendo que o campo jurídico propõe a necessidade 
universal de um “mundo semanticamente normal”, normatizado com a distribuição de 
bons e maus objetos e, contra as ameaças, o Estado e as instituições, funcionam como 
pólos privilegiados de resposta à necessidade ou demanda. Há “coisas-a-saber”, 
conhecimentos a gerir e a transmitir socialmente, descrições de situações, de sintomas e 
de atos a realizar ou recusar, os quais estão associados às ameaças multiformes de um real 
no qual “ninguém pode ignorar a lei”. No Direito não se considera com primazia o 
equívoco, criando “ilusão que sempre se pode saber do que se fala”. Há necessidade de 
considerar a opacidade da linguagem, a ausência de transparência, e, na relação do sujeito 
com a língua e com a história, por trás das palavras ditas, há sempre um não-dito que 
produz sentidos incontroláveis que não se encerram em si mesmos. Optamos pelo 
referencial teórico da AD Francesa pelo fato dela investigar os enunciados a fim de 
entender os acontecimentos discursivos que possibilitaram o estabelecimento e a 
cristalização de certos sentidos em nossa cultura. Trabalha a relação entre sujeito e língua, 
considerando ainda o inconsciente, a história e a ideologia. Os sentidos não são 
considerados como evidentes e abre-se espaço à interpretação do que não é dito. Os 
discursos sempre estão relacionados a discursos prévios e afetam discursos futuros. 
Entendemos que é pela memória discursiva que o interdiscurso permite aos sujeitos 
utilizar palavras que já foram utilizadas em outro momento. Constatamos que o discurso 
é um produto histórico e social, e as modificações da sociedade, de certa forma, podem 
modificá-lo. As leis, enquanto discursos/linguagem pretendem libertar as mulheres da 
opressão masculina, propõem um novo paradigma: a não preponderância do sexo 
masculino, mas a equivalência de poderes e direitos. Constatamos ainda que os Poderes 
ao utilizarem outras formações discursivas que não as dominantes, desejam modificar uma 
estrutura social existente contrária à igualdade de direitos, almejando a construção de um 
novo mundo. Machista ainda se mostra a nossa sociedade e continua produzindo discursos 
que mantêm as práticas discursivas ideológicas que a identificam. No entanto, com essas 
leis, o controle do homem (masculino) sobre a mulher (feminino) vem produzindo um 
discurso contrário à dominação e em direção à igualdade, podendo ser identificado como 
masculino & feminino e não mais masculino x feminino.  
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AS PRÁTICAS DISCURSIVAS VEICULADAS NA INTERNET ENVOLVENDO O 
PLÁGIO E A AUTORIA NO DESIGN 

 
Ana Márcia Zago (UNIFRAN) 

anazago@sacranet.com.br 
Fernando Aparecido Ferreira (UNIFRAN) 

fferreiradg@uol.com.br 
 
O plágio e a autoria de representações visuais têm sido temas de forte debate na 
atualidade por estudiosos e profissionais de várias áreas, especialmente na área de design, 
uma vez que estes têm por premissa o desenvolvimento de projetos cujos principais 
valores são a estética, a funcionalidade, a inovação e a originalidade. Entre os discursos 
sobre o plágio e a autoria que circularam na Internet recentemente, foram selecionados 
três que tiveram grande destaque em matérias e entrevistas publicadas nas seções de 
notícias dos portais UOL e Yahoo e na versão digital da revista Exame entre os anos de 
2011 e 2012: a campanha “Happy Drive”, criada pela Agência de Publicidade Africa para 
promover o carro Grand Vitara, da marca Suzuki; o logotipo desenvolvido para 
representar as Olimpíadas de 2016 e a ilustração “oficial” criada para homenagear o 
empresário Steve Jobs, fundador da Apple, na ocasião do seu falecimento. Este material, 
que configura o corpus desta pesquisa, permitirá investigar os efeitos de sentido que 
emanam das práticas discursivas que tratam do plágio e da autoria no design, verificando 
como o conceito de originalidade se constrói e como estes discursos determinam 
inclusive o referencial de competência criativa dos profissionais desta área. Alicerçado na 
abordagem teórico-metodológica da Análise do Discurso francesa, sob a ótica de Michel 
Foucault, este estudo pretende levar à compreensão da autoria como um fenômeno 
complexo e conceituado como um modo de existência no tempo e no espaço em que o 
autor se apaga para dar ensejo à “função autor” que circula no interior dos discursos e das 
sociedades. A análise inicial do corpus permite perceber que a apropriação não 
autorizada de representações visuais, modificadas ou não, podem acontecer mais 
rapidamente na Internet e que a tendência para determinar a “paternidade” da criação 
está nas relações de saber e poder que envolvem os casos. 
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DIREITO, DISCURSO E RELAÇÃO DE PODER E SABER NO FACEBOOK 
 

Carla Andrea Pereira de Rezende (Unifran) 
carlaadvrezende@hotmail.com 

Profa. Dra. Maria Regina Momesso (Unifran) 
reginamomesso@uol.com.br 

 
Pretende-se analisar as “relações de poder e saber” dos discursos do facebook Advogados 
Públicos acerca das questões cotidianas e sociais circulantes, discursos esses realizados 
por seus usuários. A rede social virtual congrega ao indivíduo a representação positiva do 
poder, pois qualquer indivíduo dentro da rede poderia fazê-lo se assim o quisesse de 
forma democrática e sem repressões. Os sujeitos que lá estão almejam o poder, através 
do ingresso no cargo público em destaque. Essa prática de exercício de poder constrói 
também subjetividades, de modo que o usuário se sente detentor de liberdade de 
expressão e um ser que possui voz e autoridade. Os posts do Facebook Advogados 
Públicos destacam a ordem discursiva, as regras, os controles que o sistema jurídico 
estabelece para várias áreas do Direito de forma a precisar o “poder e saber” vigente 
deste ou daquele ramo jurídico. O Quiz têm a função de estratégia discursiva para a 
memorização e informação dos modos de dizer e de pensar dos juristas e concurseiros. 
Parte-se da premissa de que o poder tem seu funcionamento em cadeia, não se fragmenta 
em partes (aqui e ali). Ele funciona e é exercido em rede. Todos somos detentores e 
titulares de um certo poder, motivo pelo qual, o poder é veiculado. O aporte teórico 
configura-se da perspectiva discursiva francesa, nos estudos foucaultianos no que 
concerne aos conceitos de discurso, práticas discursivas, poder e subjetividade. Se o 
poder é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por alvo e 
resultado os indivíduos em sua singularidade. Então, para individualizar uma pessoa, 
utiliza-se do exame, que é vigilância permanente, classificatória, que permiti medir, 
localizar, utilizar e julgar ao máximo o indivíduo. Assim, o facebook Advogados Públicos 
funciona como um meio para as práticas ou relações de poder e saber, para o seu 
exercício, na medida em que coloca em destaque a posição de determinado juristas e não 
outros, em determinado lugar e não em outro. O discurso técnico, denso e informativo 
se revela nas práticas discursivas de forma descontraída e interage de forma positiva. 
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ESCRILEITURAS NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE: PRÁXIS E 
SUBJETIVIDADES DE ADOLESCENTES NO FACEBOOK 

 
Claudete A. G. Bosshard (UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC) 

bosshard@hotmail.com 
Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

reginamomesso@uol.com.br 
 
Com a popularização da internet novas mídias surgiram e, com elas, estão as redes 
sociais, cujo uso é significativo entre os jovens. Uma rede social é uma estrutura 
composta por pessoas ou organizações, e a base se dá num espaço onde o usuário indica 
questões relacionadas às suas atividades acadêmicas, profissionais, sociais, culturais, 
entretenimento, ou qualquer outra informação que queira compartilhar com um grupo 
de pessoas. Além disso, as redes sociais formam comunidades que ficam conectadas umas 
às outras em busca de novas informações, novos conhecimentos ou outros assuntos de 
objetivos comuns (RECUERO, 2009). Este estudo faz parte da pesquisa de dissertação 
de mestrado em andamento cujo objetivo é analisar discursivamente as representações 
das práticas escrileitoras entre os usuários da rede social do Facebook. O corpus da 
pesquisa será composto pelas homepages de alunos da primeira série do ensino médio 
profissionalizante pertencentes ao Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán” 
da Unesp de Bauru-SP, situado no interior de São Paulo. A pesquisa está sendo 
desenvolvida dentro do Projeto Observatório da Educação 2010 intitulado “Linguagens, 
códigos e tecnologias: práticas de ensino de leitura e de escrita na educação básica – 
ensino fundamental e médio”, chancelado pela CAPES/INEP/OBEDUC. O aporte 
teórico metodológico é a perspectiva da Análise de Discurso Francesa derivada de Michel 
Pêcheux. As ideias de Michel Foucault também serão utilizadas para as questões da 
subjetividade, mais especificamente o que tange a “escrita de si”. Para trabalhar as 
práticas de leitura na contemporaneidade o estudo assenta-se ainda nos conceitos 
reflexões de leitura de Eni Orlandi e Roger Chartier. Para as questões da 
contemporaneidade e do sujeito abordaremos os conceitos na perspectiva sociológica de 
Bauman que tratam das relações sociais na sociedade líquido moderna. Em Hall, 
analisaremos o deslocamento da noção de subjetividade resultante de um complexo de 
processo de forças de mudança, que, por conveniência, pode ser sintetizado sob o termo 
de globalização e outros estudiosos que possam contribuir. 
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PODERES E SABERES MANIFESTADOS NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS E 
ESCRILEITORAS DE ADOLESCENTES EM UM WEBLOG 

 
Danilo Vizibeli (UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC) 

danilovizibeli@gmail.com 
Profa. Dra. Maria Regina Momesso – UNIFRAN 

reginamomesso@uol.com.br 
 
Partindo da visão foucaultiana de que existe uma ordem que rege os modos de 
existência, circulação e funcionamento dos discursos e concebendo o conceito de 
discurso como dispersão, princípio de agrupamento das formações discursivas e 
ideológicas que regem uma dada sociedade, o presente estudo se pauta na temática dos 
poderes e saberes que permeiam uma prática híbrida de leitura e escrita – a escrileitura – 
no espaço virtual. O objetivo principal é questionar como o adolescente escrileitor do 
Blog do Folhateen, corpus do estudo, se constitui enquanto sujeito. Como objetivos 
específicos procurar-se-á compreender como se constitui a função enunciativa no espaço 
em questão e quais as formações discursivas ancoradas em mecanismos de poder e saber 
que são veiculas no blog. Esta apresentação faz parte do recorte da pesquisa de Mestrado 
em andamento na UNIFRAN desenvolvido dentro do Projeto Observatório da Educação 
2010 intitulado “Linguagens, códigos e tecnologias: práticas de ensino de leitura e de 
escrita na educação básica – ensino fundamental e médio”, chancelado pela 
CAPES/INEP. Como arcabouço teórico adotam-se os postulados de Michel Foucault e 
todo referencial bibliográfico da Análise de Discurso francesa derivada de Michel 
Pêcheux e autores subsequentes como Courtine, Authier-Revuz, Orlandi e outros. Para 
as questões da contemporaneidade e da virtualidade adotam-se os autores Pierre Levy, 
Bauman, Hall e Recuero. O recorte do corpus foi realizado levando-se em consideração 
que a pesquisa objetiva identificar as representações discursivas das práticas de leitura e 
escrita em um blog e, portanto, procurou-se selecionar textos com temáticas voltadas 
para livros, filmes e músicas, geralmente próximos ao gênero “resenha crítica”. No 
período de 1º de janeiro de 2011 a 30 de novembro de 2011 foram selecionados 78 
textos sendo 48 escritos por adolescentes do sexo masculino, 24 por adolescentes do 
sexo feminino e 6 mistos (ou seja escritos conjuntamente por adolescente de ambos os 
sexos). Verifica-se desde já um poder manifestado em que apagam-se os sentidos 
femininos e um discurso que contradiz a FD de que a menina ou a mulher é mais adepta à 
leitura e escrita do que o menino ou o homem. Instauram-se polissemias, mas muitas 
vezes os discursos tendem à paráfrase repetindo sentidos já estabilizados numa sociedade 
em que as práticas de leitura e escrita e a circulação do conhecimento, do saber, têm 
uma perspectiva mercantilizada. O Blog do Folhateen é, portanto, um espaço a se pensar 
como instaurador de discursividades heterogêneas no qual podem emergir subjetividades 
e identidades que resistem aos modelos canônicos de educação tendendo para uma 
prática educomunicativa que preserva a dialogicidade e a polifionia. 
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A EXCLUSÃO LEGITIMADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA: 
DISCURSOS SOBRE UMA CLASSE DESFAVORECIDA 

 
Diane Heire Silva Paludetto (UNIFRAN) 

 diane.hsp@hotmail.com 
Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

reginamomesso@uol.com.br 
 
No ordenamento jurídico brasileiro, a clássica fórmula de Aristóteles, de que a igualdade 
consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, é invocada para 
positivar a exclusão social do trabalhador doméstico frente às garantias trabalhistas 
constitucionais. Com efeito, a Constituição Federal brasileira, de 1988, no parágrafo 
único do seu artigo 7º, é expressa no sentido de não conceder aos domésticos todos os 
direitos que beneficiam as demais classes laborais, fato que contradiz o clamor por 
igualdade contido no próprio preâmbulo constitucional e repetido no caput do artigo 5º, 
também da Constituição brasileira. Ao associar todos estes dispositivos legais, observa-se 
que o texto é marcado por contradições e antagonismos. Nesse aspecto, abre-se caminho 
para duas vertentes discursivas: uma que considera a contradição como lacuna a ser 
interpretada e outra que a considera, parafraseando Foucault (2010, p. 179), “exclusão 
deliberada e metódica”. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é observar como 
a exclusão jurídico-discursiva acerca do trabalho doméstico no Brasil se concretiza e que 
efeitos de sentido são gerados para os trabalhadores. Tal feito é possível através da análise 
do preâmbulo constitucional e do caput do artigo 5º em conjunto com o parágrafo único 
do artigo 7º, todos da Carta Magna brasileira. A análise dos textos legais é imprescindível 
para se compreender a posição discursiva do Estado frente ao tratamento jurídico dado 
ao doméstico e, daí, apreender a imagem que se constrói para esta categoria profissional. 
A contribuição de Michel Foucault para a Análise do Discurso francesa, especialmente 
acerca da relação entre a produção do saber e o exercício do poder, foi adotada como 
orientação teórica básica. O filósofo propôs uma análise que busca determinar o valor 
dos enunciados, seu lugar, sua capacidade de circulação e de troca, sua possibilidade de 
transformação, suas regras de aparecimento e condições de apropriação e utilização, bem 
como a questão do poder, que é objeto de uma luta política. Constata-se que o 
tratamento diferenciado dado ao doméstico coaduna-se com o princípio de Justiça 
positivado, mesmo quando se transforma o princípio da igualdade em letra morta para 
uma categoria de pessoas, na qual estão inseridos os sujeitos empregados domésticos. 
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PODCAST: SUPORTE DE APRENDIZAGEM E OS EFEITOS DE SENTIDO DO 
DISCURSO PEDAGÓGICO DE UTILIZAÇÃO 

 
Eduardo Yoshimoto (UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC) 

eduyoshimoto@hotmail.com 
Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

reginamomesso@uol.com.br  
 
Este trabalho pretende refletir sobre as práticas discursivas pedagógicas, que tratam da 
utilização de podcasts por professores universitários e de educação básica e quais os 
efeitos de sentido de tais práticas no que tange a construção da concepção e 
representação de aprendizagem por meio da audição sem a presença do professor. A 
proposta teórica e metodológica escolhida é a perspectiva discursiva francesa, com os 
estudos das técnicas de si de Michel Foucault, apoiando-se também na questão da 
modernidade sobre o signo sociológico de Zygmunt Bauman e com referencial técnico 
cunhado por Ana Amélia Amorim de Carvalho no que tange aos conceitos operacionais 
do podcast. O podcast é um arquivo digital de áudio no formato MP3, atualmente este 
tipo de arquivo pode ser produzido de forma rápida e simples sem grandes custos com 
software e hardware. Outra característica interessante deste meio é poder ouvi-lo em 
vários lugares de diversas formas, inclusive realizando tarefas concomitantes a sua 
execução, além disso, ele possui uma tecnologia de distribuição em massa rápida e 
simples, seus usuários podem assinar o programa e o episódio do podcast é 
disponibilizado automaticamente sem que seja necessário entrar no site ou blog em que 
ele esteja hospedado, se optar pelo download poderá gravá-lo em qualquer dispositivo 
que reproduza arquivos MP3. Desta maneira pode-se estudar mesmo longe da 
plataforma original de distribuição e em qualquer espaço. A investigação das práticas 
discursivas e seus efeitos na aprendizagem de conceitos com o uso do áudio na educação 
presencial ou a distância ainda foram pouco explorados em nosso país, nos Estados 
Unidos, Europa e Japão este meio de comunicação tem grande amplitude que vai do 
entretenimento à educação e atingem nichos de ouvintes específicos. Esse projeto faz-se 
importante pelo fato de existirem poucas pesquisas acadêmicas a respeito desse assunto 
no país, sobretudo em relação a educação à distância, por esta mídia ainda ter seu 
potencial pouco explorado educacionalmente e comercialmente. 
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A CONSTRUÇÃO DO ETHOS NO BLOG “CRÔNICAS URBANAS MINHAS 
IMPRESSÕES DIGITAIS” 

 
Elisângela Santos de Carvalho (UNIFRAN) 

teacherlis@hotmail.com 
Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

reginamomesso@uol.com.br 
 
 “Crônicas Urbanas minhas impressões digitais” é um blog pessoal de uma jornalista e 
professora de inglês. O blog foi criado para colocar suas experiências e opiniões sobre 
diversos assuntos e também para a interação com seus alunos. É sabido que o blog 
pessoal é, ao mesmo tempo, um espaço dedicado à exposição de aspectos da vida íntima 
de alguém e um local que propicia a interação entre o seu escrevente e os leitores das 
mensagens nele contidas. Objetiva-se nesta pesquisa de mestrado estabelecer uma 
reflexão sobre o modo como o ethos discursivo constrói-se em um blog e twitter pessoal 
de uma professora de inglês e jornalista em interação com visitantes e/ou seguidores de 
seu blog e twitter conhecidos /ou desconhecidos. O conceito de ethos assumido neste 
estudo alia-se aos estudos sobre ethos desenvolvidos por Maingueneau. O estudioso 
alerta que é um conceito complexo, pois ultrapassa o tratado pela argumentação e 
também deve-se levar em consideração diversos fatores envolvidos, entre eles, a 
observação de vários fenômenos, como por exemplo, os índices desde a escolha do 
registro da língua até o ritmo, a modulação e etc, que envolvem sua construção. O 
corpus trata-se do blog “Crônicas Urbanas minhas impressões digitais” e do twitter 
@madamemon, em que serão recortados alguns posts e comentários para análise 
discursiva. O aporte teórico metodológico adotado refere-se à perspectiva teórica da 
Análise do Discurso de linha Francesa. Apoia-se principalmente nos estudos sobre ethos 
desenvolvidos por Maingueneau. Os resultados preliminares apresentados demonstram 
que a blogueira e tuwitteira busca por meio de seus posts e twittes bem humorados, com 
registros da linguagem oral típica mineira, causar empatia e um espaço ao mesmo tempo 
íntimo e informativo, em que o ethos de uma mulher, mãe, jornalista, professora e 
profissional fundem-se criando uma blogueira e tuwitteira diferente, moderna e, ao 
mesmo tempo, conserva um certo ar de “pessoa” simples pertencentes aquelas das 
cidades interioranas de Minas Gerais em conversas informais com conhecidos e vizinhos. 
Esse ethos criado parece atrair seguidores e frequentadores tanto para o blog quanto para 
o twitter. 
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REPRESENTAÇÕES DAS PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Fabrícia Aparecida Migliorato Corsi (CAPES/INEP/OBEDUC) 

fabriciamcorsi@yahoo.com.br 
                                                                           Maria Regina Momesso 

reginamomesso@uol.com.br 
 
A presente pesquisa versa sobre a necessidade de investigarmos as práticas de leitura que 
rondam a esfera escolar do Ensino Fundamental e como essas práticas de leitura estão 
atreladas ao trabalho docente. Sabe-se que a prática de leitura não ocorre somente na 
escola, acontece a todo o instante no dia-a-dia, a todo o momento fazemos algum 
processo de decodificação de signos. Cada sujeito pode fazer a sua leitura e 
representações dessa leitura de acordo com sua história e vivência. Mas, é na escola que 
essa prática ocorre de maneira sistemática e direcionada.  O trabalho de leitura realizado 
na esfera escolar está imbricado como pré-requisito para a introdução de conteúdo das 
disciplinas. Queremos identificar quais são as práticas de leitura que rondam o imaginário 
dos alunos dos anos finais do Ensino fundamental, 9º ano, dentro e fora do ambiente 
escolar e como os professores trabalham com essas representações. O sujeito realiza 
diferentes leituras que não só aquela requerida pelo professor. A todo o momento somos 
instigados a ler, seja um cartaz, um outdoor, uma placa de trânsito, uma mensagem pelo 
celular, ou nas redes sociais.  Para identificarmos tal atividade de leitura trabalharemos 
com aplicação de questionários que nortearão a identificação dessas práticas de leitura 
bem como os suportes que as sustentam. Os questionários estruturam-se com perguntas 
objetivas e serão aplicados em alunos, pais ou responsáveis pelos alunos e também nos 
professores que ministram aulas no 9º ano. Com a aplicação dos questionários para estes 
três segmentos, pretendemos averiguar como são as práticas de leitura do sujeito-aluno. 
Para embasar nossa pesquisa recorreremos às teorias de Foucault (2011), para 
compreendermos os discursos que rondam o imaginário do aluno; com Bakhtin (2010), 
analisaremos os tipos relativamente estáveis de enunciados nos gêneros do discurso; com 
Chartier (1996), refletiremos sobre as práticas de leitura e sobre os leitores 
contemporâneos. 
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MODOS DE LER E DE VER A SEXUALIDADE E O CORPO EM REDES 
SOCIAIS: UMA ANÁLISE DOS CONCEITOS FOUCAULTIANOS DE 

SUBJETIVIDADE E ENUNCIAÇÃO 
 

Fausi dos Santos (UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC)  
fausifilo@hotmail.com 

Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 
reginamomesso@uol.com.br  

 
O objetivo da pesquisa é identificar e refletir discursivamente os modos de ler e ver a 
sexualidade e o corpo em redes sociais que discutem gênero, sexo, corpo e as diferentes 
manifestações de opção sexual. O corpus de análise configura-se nos facebooks das 
comunidades “Sexualidade Sagrada” e “Sexualidades Desobedientes” com membros de 
faixa etária que oscila entre 16 a 30 anos. A obra de Michel Foucault, História da 
Sexualidade, será o ponto de referência, pois se revela uma ferramenta fundamental, no 
entendimento dos mecanismos de poder e saber utilizados pela sociedade na construção 
de enunciações, que exercem influências fundamentais na estruturação da subjetividade 
ou da identidade do sujeito “sexual”. O conceito foucaultiano de “sujeito assujeitado” 
reforça a hipótese de que a existência das redes sociais como plataforma utilizada na 
manifestação dos desejos e frustrações sobre temas relacionados à sexualidade (opção 
sexual, discriminação de gênero, homofobia, corpo e sexo, etc), colabora na elaboração 
de enunciações que denunciam mudanças significativas na percepção de si e na elaboração 
de novos dispositivos de manifestação da sexualidade. Um dos aspectos centrais do 
processo de mudança das relações, que tem marcado as últimas décadas, reside 
precisamente numa crescente verbalização da sexualidade, que sai cada vez mais do 
domínio do privado para a arena pública, por meio das redes sociais, hoje marcada pela 
discussão social em diferentes plataformas de domínio público, de questões e problemas 
pensados como sendo de foro íntimo. As atuais máquinas informacionais e 
comunicacionais não se contentam em veicular conteúdos representativos, mas 
concorrem igualmente para a confecção de novos Agenciamentos de enunciação 
(individuais e/ou coletivos). Sendo as maquinarias das redes sociais hoje utilizadas como 
tecnologias de si, questiona-se qual influência elas exercem no contexto de elaboração de 
enunciações sobre a sexualidade e o corpo? E ainda, como essas maquinarias exercem 
poder de suporte na produção de subjetividade? Desta forma, acredita-se estabelecer 
alguns pontos de reflexão para melhor entender os modos de ler e ver a sexualidade e o 
corpo e, consequentemente, os discursos elaborados nas redes sociais e em outras 
plataformas de produção textual. 
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JOGOS VORAZES: UM OLHAR ANALÍTICO-REFLEXIVO SOBRE AS 
PRÁTICAS ESCRILEITORAS DE ADOLESCENTES 

 
Fernanda Godoy Tarcinalli (UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC) 

 fernanda.omshanti@hotmail.com 
Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

 reginamomesso@uol.com.br 
 
Em meio ao vasto universo das práticas de leitura extra-escolar eleitas pelo público 
adolescente surge no cenário do momento uma nova trilogia, Jogos Vorazes, de autoria 
de Suzanne Collins. A saga, cujo tema situa-se entre o universo da ficção científica e o 
romance, e que foi produzida visando a atingir o público adulto, acabou por assumir 
entre os adolescentes um papel de destaque, que nos conduz a uma reflexão acerca das 
escolhas embaladas pela cultura de massa. Eis então a pergunta: qual papel tem 
desempenhado esta prática de leitura e que influência tem se observado na escrita 
produzida a partir dela? Com o intuito de promover uma análise crítico-reflexiva acerca 
das práticas escrileitoras dos adolescentes, nos voltamos inevitavelmente ao mundo da 
internet e nos deparamos com um gênero discursivo baseado na escrita de narrativas 
produzidas por fãs de alguns dos ícones da cultura popular, como best-sellers, seriados e 
filmes, tendo como ponto de partida a história original e seus elementos constituintes, as 
fanfictions, também denominadas fanfics. O presente estudo volta seu olhar para as 
fanfics elaboradas a partir da trilogia Jogos Vorazes e, a partir da perspectiva da Análise 
do Discurso francesa, busca-se observar como a contribuição de Foucault, no que tange 
às “práticas de si”, é percebida na produção discursiva desses recém-constituídos 
leitores/autores. Investiga-se, ainda, quais efeitos interpretativos surgem, mediante a 
presença ou ausência de uma formação do leitor crítico/reflexivo, ciente das suas 
múltiplas dimensões (sensorial, emotivo-afetiva, psicológica, ética, social etc.), naquilo 
se lê e naquilo que se escreve a partir do que se lê. Este trabalho, inserido no Projeto 
“Linguagens, códigos e tecnologias: práticas de ensino de leitura e de escrita na educação 
básica – ensino fundamental e médio”,  pretende identificar, a partir das análises 
efetuadas, possíveis estratégias que venham a contribuir como estímulo e fornecer 
subsídios à formação de novos escrileitores como sujeitos conscientes de si e avessos à 
manipulação e à desumanização impostas pelo ambiente tecnológico em que se inserem. 
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ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO-IDEOLÓGICO E SEUS EFEITOS DE 
SENTIDO, PRESENTE NAS PRÁTICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA, 

EXERCIDAS PELA ONG RIO DE PAZ 
 

Marcos Aurélio Gomes da Silva (UNIFRAN) 
 macosaurelio@unifran.br 

Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 
 reginamomesso@uol.com.br 

 
A ONG Rio de Paz, com sede no Rio de Janeiro, tem a missão de “desenvolver ações 
criativas, pacíficas e inclusivas, que chamem a atenção das pessoas e das autoridades 
públicas para a gravidade da situação a que chegamos, e para a necessidade de que a 
violência seja combatida através da defesa dos direitos humanos em nosso país”. O 
trabalho objetiva analisar o discurso presente nessas práticas de combate à violência, 
particularmente na luta político-ideológica, considerando-se que referida ONG 
implementa ou supre políticas públicas originalmente pertencentes ao Estado. O 
trabalho vale-se dos conceitos da Análise do Discurso Francesa, com intuito de permitir 
uma singela discussão e reflexão acerca do discurso sobre e sob a violência, a partir do 
site www.riodepaz.org.br, Para a AD, o sujeito não pode ser reputado como aquele que 
decide sobre os sentidos e as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como 
aquele que ocupa um lugar social e a partir dele enuncia. Significa dizer que “o sujeito 
não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que tenha consciência disso, a 
ocupar um lugar em determinada formação social e enunciar o que é possível a partir do 
lugar que ocupa” (MUSSALIN, 2006, p. 110). Assim, o discurso para redução da 
violência, emanada da ONG Rio de Paz ocupa um lugar social e dele enuncia 
influenciado por uma ideologia materializada em seu discurso. Analisando-se as 
campanhas desenvolvidas pela ONG Rio de Paz, principalmente através do discurso 
imagético e linguístico, percebe-se que estão permeadas de um enunciado voltado à 
conscientização e a mudança de comportamento das pessoas, algumas vezes com o 
propósito do interlocutor sentir a dor causada pela violência. A prática discursiva do 
Estado, ente originalmente concebido na Constituição Federal para manter a paz social e 
combater a criminalidade, é da quase-inércia e nesse jogo, que sustenta o político na 
sociedade, se depreende que toda dominação ideológica é antes de tudo uma dominação 
interna, isto é, uma dominação que se exerce primeiramente na organização interna em 
que as práticas do aparelho ideológico se inscrevem (PÊCHEUX, 1990). Procurando 
refletir sobre a espessura semântica dos sentidos que atravessam a materialidade do 
espaço urbano, de ordem emergem os problemas sociais, notadamente a violência, 
combatida pela ONG Rio de Paz, o campo da Análise do Discurso nos propicia, por uma 
fissura teórica, uma outra possibilidade de análise frente às relações políticas 
desenvolvidas pelo poder público. Isto é, des-costura-se os pré-construídos, a partir da 
materialidade do discurso, em relação à política que estrutura o ambiente urbano, pelo 
estudo da língua. A língua compreendida como uma estrutura, transparente, articulada 
na sintaxe é re-significada. Discute-se, então, a não transparência da língua, a ideologia 
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significante da materialidade do discurso. Assim, trabalhar com o discurso institucional 
que organiza sentidos para a sociedade, significa observar como a noção de interpretação 
possibilita compreender a relação do sujeito com o social. A reflexão nos permite pensar, 
pelo funcionamento da língua, o processo de individualização do sujeito nas políticas 
públicas urbanas. 

 
  



III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

204 

 

DO DIÁRIO ÍNTIMO AO TUMBLR: REFLEXÕES DISCURSIVAS SOBRE A 
IDENTIDADE DE ADOLESCENTES MANIFESTADAS POR SUAS 

‘ESCRILEITURAS’ 
 

Michelle Aparecida Pereira Lopes  (UNIFRAN) 
mihpereira@yahoo.com.br 

Profa. Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 
reginamomesso@uol.com.br  

 
Os diários pessoais como “escrita de si” datam desde o século X no Japão e próximo dos 
que conhecemos hoje se popularizaram como prática no século XIX, com o Romantismo 
e a psicanálise e eram escritos principalmente pela burguesia (OLIVEIRA, 2002). 
Constitui-se desde então como uma prática autobiográfica de registro das vivências e 
sentimentos do ‘eu’ frente ao mundo em que se insere fato que despertou o interesse das 
várias áreas das Ciências Sociais, inclusive da Linguística; o diário íntimo tem sido objeto 
de muitos estudos ao longo do tempo. A partir do século XX, a WEB 2.0 apresenta e 
disponibiliza um novo suporte, os blogs e fotoblogs, que são utilizados principalmente 
por jovens como diários pessoais públicos para a prática da escrita de si e, em 2007, 
surgiu a ferramenta chamada Tumblr um serviço híbrido de redes sociais (mistura de 
blog, twitter e weheartit) que possui mais de 22 bilhões de usuários no planeta. Assim, a 
reflexão e ponderações sobre leitura e escrita produzidas no contexto das tecnologias 
virtuais eleitas por adolescentes contribuem para sabermos não só sobre o que lêem e o 
que escrevem os jovens, mas também como o fazem e quais são seus efeitos de sentido, 
uma vez entendemos que é por meio da leitura e da escrita que o sujeito constrói sua(s) 
identidades. Sob esse viés, a proposta desse trabalho é refletir discursivamente sobre a 
identidade adolescente a partir da materialidade linguística manifestada na rede social 
Tumblr. Centrando-se nos conceitos da Análise de Discurso de linha Francesa, essa 
pesquisa volta-se à reflexão das condições de produção dos discursos que orientam as 
adolescentes nas suas manifestações na rede. Buscamos respostas a questões como por 
que produziram esse enunciado e não outro? Quem é a adolescente entre os 13 e 15 anos 
que usa o Tumblr como se fosse um diário íntimo? Que imagens ela tem de si e do 
outro? Como complementação do estudo recorre-se ainda às reflexões sociológicas sobre 
a identidade na ‘liquidez’ dos tempos que colabora no pensar a adolescente como fruto 
de uma identidade ambivalente que recorre à tecnologia para ‘pertencer’ a um 
determinado grupo social e não outro. O corpus é formado por cinco Tumblrs de 
adolescentes de uma escola particular de São Sebastião do Paraíso, MG. As 
representações discursivas manifestadas no Tumblr dão indícios da identidade feminina 
adolescente, uma vez que essa rede funciona como uma tecnologia de si na qual as 
garotas se representam socialmente. Há uma ordem de representação dessas jovens 
dentro da sociedade que interfere na construção dos textos publicados e/ou republicados 
criando discursos parafrásticos e polissêmicos marcados pela (re)significação de temas e 
problemas do cotidiano, mas não pela originalidade; seus discursos provocam não apenas 
um, mas vários efeitos de sentido; seus discursos marcam-nas como sujeitos incompletos 
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que buscam sua completude na interação com o outro. 
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HARPER’S BAZAAR BRASIL: PRÁTICAS DISCURSIVAS E EFEITOS DE 
SENTIDO EM SUAS PRIMEIRAS EDIÇÕES NO PAÍS 

 
Orlando Aparecido Cabrera (UNIFRAN) 

orlandoac@unifran.br 
Prof. Dr. Fernando Aparecido Ferreira (UNIFRAN) 

fferreiradg@uol.com.br 
 
Os editoriais, as matérias e as imagens presentes na revista Harper’s Bazaar Brasil são o 
foco desta pesquisa. No mercado há aproximadamente 150 anos, a Harper’s Bazaar é 
uma revista de moda americana que, segundo seus editores, está inspirando mulheres a 
conhecer e usar uma moda e um estilo sofisticado, elegante e provocador baseado em 
discursos verbais e imagéticos produzidos por seus editores, fotógrafos e stylists 
lendários. No Brasil, a revista tem sua primeira publicação mensal em novembro de 
2011. Diante do exposto, objetiva-se analisar as práticas discursivas presentes na revista 
que tratam de moda e estilo para a mulher brasileira, bem como verificar quais efeitos de 
sentido tais práticas produzem em suas leitoras. O aporte teórico e metodológico é a 
Análise do Discurso francesa, com seus conceitos de discurso, interdiscurso e efeitos de 
sentido, bem como os estudos foucaultianos sobre práticas discursivas, relações de saber 
e poder e tecnologias de si. Num primeiro momento pretende-se fazer uma breve 
contextualização e um panorama das publicações de revista de moda no Brasil, no 
sentido de compreender seu papel na cultura nacional, para em seguida recortar no 
corpus da pesquisa os editoriais, as matérias e as imagens presentes na revista Harper’s 
Bazaar Brasil, que compreendem o período de novembro de 2011 a maio de 2012. Os 
resultados preliminares apontam práticas discursivas e de representação que 
aparentemente idealizam a leitora da “Harper’s Bazaar”: uma mulher que escolhe e dita 
sua própria moda, criando efeitos de sentido de uma mulher não influenciada pelas 
práticas discursivas da revista. Nas cartas editoriais inicia-se a interlocução entre editoria 
e leitoras como uma prática discursiva em tom intimista que parece condensar em seu 
discurso a voz da editoria e de suas leitoras, provocando a sensação de que não há 
influencia discursiva da revista sobre a moda para a mulher brasileira. No entanto, 
observa-se que em outras seções da revista as “dicas” propostas às leitoras revelam na 
verdade uma prática discursiva prescritiva de tendências e referências imagéticas que 
acabam por criar modelos que restringem a liberdade e autonomia que a revista diz, em 
seus editoriais, reconhecer em suas leitoras. 
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WEB TV COMO PROCESSO DE INTERAÇÃO DISCURSSIVA ENTRE 
EMISSOR E INTERNAUTA: O PODER DO FACEBOOK EM COBERTURAS 

JORNALÍSTICAS 
 

Rafael Furlan Lo Giudice – Universidade de Franca (Unifran) 
furlan_r@hotmail.com 

Fernando Aparecido Ferreira – Orientador – (Unifran) 
fferreiradg@uol.com.br 

Maria Regina Momesso – Coorientadora (Unifran) 
reginamomesso@uol.com.br 

 
Com o advento da internet e os novos modelos comunicacionais vigentes, faz-se 
necessário pensar a comunicação e a análise discursiva de maneira integrada. As redes 
digitais vieram como o objetivo de aproximar indivíduos e criar uma convergência 
midiática entre áudio, vídeo e dados que permitem essa integração. Dentro desse 
processo, entra em vigência a Web TV como meio de divulgação jornalística fazendo 
com que o internauta pare de ser apenas passivo nesse processo e tenha maior 
participação como escrileitor. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as 
condições de produção discursiva relativas à prática de jornalismo online, o papel do 
jornalista e sua representação com o advento da Web TV. O corpus de análise será o 
site perfilnews.com.br e a análise do discurso jornalístico da primeira Web TV do Estado 
de Mato Grosso do Sul e também a sua integração com o site Perfil News como meio de 
propagação da informação. O corpus configura-se da análise discursiva de seis matérias e 
a interatividade e números de acessos quando iniciou a junção da Web TV no mês de 
fevereiro de 2012, além do discurso gerado pelos internautas com essas reportagens. O 
aporte teórico que ancora esta reflexão é a Análise de Discurso Francesa, as ideias 
foucaultianas sobre discurso, condições de possibilidade discursiva, prática e ordem 
discursiva, Castells no que tange a comunicação virtual e outros que possam contribuir. 
Os resultados preliminares mostram que o processo de transformação e readaptação fez 
com que o discurso do site fosse modificado e as tecnologias digitais se expandissem para 
os internautas. O conceito de cibercultura está vigente nesse processo e essa nova mídia 
proporcionou padrões interativos, onde o internauta participa do processo de produção 
da notícia e contribui com a discussão e também com o fechamento do fato ocorrido, 
principalmente por meio do facebook. Através dessa aplicação e a junção da Web TV 
junto ao site Perfil News e com o auxílio do facebook, ocorreu uma maior audiência, 
uma maior participação do internauta que busca não apenas ler a notícia e sim assisti-la. 
Isso comprova que com os novos veículos de comunicação estão criando conceitos 
diferentes e evoluindo para as novas formas do videotexto, e os internautas participando 
da criação, do discurso e também do conteúdo da informação. 
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FACEBOOK: LEITURA, DISCURSO E ESCRILEITOR NAS REDES SOCIAIS 
 

Rosemeire Lovo (Unifran) 
 rose_lovo@hotmail.com  

Orientadora: Profa. Dra. Maria Regina Momesso/Unifran  
reginamomesso@uol.com.br  

 
Atualmente, as novas tecnologias, principalmente a internet e as redes sociais, vieram 
disseminar informações de todos os tipos. O espaço virtual tornou-se um lugar 
importante de comunicação cotidiana, em que os jovens de faixa-etária entre 11 e 18 
anos podem, facilmente e a um custo muito baixo, ter acesso a dados localizados nos 
mais distantes pontos do globo, como também criar e distribuir informações em larga 
escala e relacionar-se virtualmente seja por motivos pessoais, profissionais, lazer ou 
acadêmico. Assim, novas práticas sociais de educação e aprendizagem se fazem e 
requerem habilidades de leitura e escrita diferentes das de outros suportes, tais como o 
do impresso. Objetiva-se identificar e refletir sobre as práticas discursivas, identitárias e 
de leitura e escrita que se fazem no Facebook, utilizadas por estudantes do Ensino 
Fundamental do 9º ano de uma escola pública de Franca. O corpus analisado é um 
recorte de alunos do Nono ano do ensino fundamental que possuem facebook, do 
universo de 140 alunos do nono ano analisou-se 14 perfis. O aporte teórico-
metodológico é a perspectiva discursiva francesa, derivada de Pêcheux. Os estudos de 
Foucault também serão utilizados, o qual considera o sujeito discursivo em constante 
processo de construção a partir de fatores sociais, históricos, ideológicos que se tecem 
nas relações de saber e poder, as quais produzem práticas e ordens discursivas para a 
construção do sujeito e de sua identidade. Entende-se neste trabalho que a observação 
das práticas discursivas, identitárias e de leitura ocorridas no facebook dos adolescentes 
pode revelar como o sujeito aluno se constrói, seus modos de pensar e agir no mundo. 
Trabalha-se com a hipótese de que o conhecimento das condições de produção 
discursiva, da identidade e da leitura dos alunos no espaço virtual pode servir de subsídio 
para o professor no preparo de aulas e de recursos para melhorar o ensino e 
aprendizagem da leitura e da escrita na escola. Os resultados apontam que as práticas 
discursivas e de leitura existentes nas redes sociais ainda não estão completamente 
sistematizadas como meio de uma prática de leitura reflexiva e de interpretação mais 
apurada. No caso específico da escola analisada o acesso às redes sociais ainda é ínfimo e 
os poucos que o fazem preocupam-se com o entretenimento visando às relações afetivas 
e não os aspectos culturais que esse mio pode trazer a eles. O resultado da pesquisa pode 
auxiliar os professores em como utilizar a internet, em especifico – o facebook, para 
fomentar as aulas de leitura, escrita e interpretação textual na escola. 
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A 3ª IDADE NAS REDES SOCIAIS – UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS 
DISCURSIVAS E DAS TÉCNICAS DE SI 

 
Tânia Maria Viário (Unifran) 

taniaviario@hotmail.com  
Fernando Aparecido Ferreira (Unifran) 

fferreiradg@uol.com.br  
 
Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros que nasceram a partir de 2009 
para 73,17 anos de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 
a terceira idade vem mostrando um alto grau de adaptação e satisfação com o mundo 
virtual. Para estas pessoas, envelhecer já não está sendo um dos principais problemas, 
visto que estão buscando cada vez mais, alternativas para se manterem em constante 
atividade, inclusive fazendo parte das redes sociais. As primeiras redes sociais virtuais 
surgiram há pouco mais de 10 anos atrás, para criar um espaço onde fosse possível a 
discussão de assuntos tanto pessoais como profissionais e também, pela vantagem de criar 
novas amizades e ter acesso aos conhecimentos de outras culturas e costumes. Dentro 
desse universo, surgem também os blogs, uma espécie de diário virtual, que vem cada 
vez mais conquistando adeptos, que vão desde adolescentes até pessoas idosas que vêem 
neste veículo de comunicação, um novo meio de expressão e interação com o outro. 
Neste contexto percebe-se uma crescente adesão da 3ª idade a estes “diários virtuais”, 
utilizando-o como um meio de troca de experiências, compartilhamento de lembranças e 
inserção social. O presente trabalho tem por objetivo identificar a constituição da 
identidade do idoso na atualidade a partir da análise das práticas discursivas presentes em 
blogs editados por pessoas da terceira idade. Como aporte teórico serão utilizadas as 
teorias da Análise do Discurso francesa, principalmente as formulações de Michel 
Foucault referente às técnicas de si. Os conceitos de identidade de Zygmund Bauman, 
também serão evocados, atentando para as diferentes maneiras de se expressar dos idosos 
envolvidos neste ambiente virtual, identificando os interdiscursos e as memórias 
discursivas presentes tanto nas postagens dos editores como nos comentários dos 
leitores, verificando como estes discursos revelam como se constitui o sujeito da 3ª idade 
na atualidade. 

 
  

mailto:taniaviario@hotmail.com
mailto:fferreiradg@uol.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

210 

 

PROFESSOR POR VOCAÇÃO: DISCURSOS E REPPRESENTAÇÕES DE 
DOCENTES DA CONTEMPORANDEIDADE NO FACEBOOOK 

 
Ythallo Vieira Borges (UNIFRAN) 

ythallo_vieira@hotmail.com  
Dra. Maria Regina Momesso (UNIFRAN) 

 reginamomesso@uol.com.br 
Fausi dos Santos – UNIFRAN 

fausifilo@hotmail.com 
Apoio CAPES/INEP/OBEDUC 

 
O presente trabalho faz parte do Projeto Observatório da Educação intitulado 
“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, realizado pelo Mestrado em Linguística da 
Universidade de Franca. Em tempos de modernidade a internet tem sido uma ferramenta 
que está presente no dia-a-dia de muitas pessoas, inclusive dos professores. Sabe-se que 
os modos de LER determinam os modos de SER, diante disso, objetiva-se uma reflexão 
de como o sujeito discursivo “professor” constitui-se em sua prática discursiva e de 
“escrileitura” no perfil virtual – campo Fotos do Mural - do facebook intitulado: 
Professor por Vocação. Observa-se nos posts e comentários do espaço Fotos do Mural 
dessa rede social as práticas discursivas e escrileitoras que os professores desenvolvem e 
quais representações emergem desse espaço, bem como os seus efeitos de sentido. Tais 
práticas permitem com que eles tenham a oportunidade de expor suas ideias e opiniões, 
essas ficam expostas e disponíveis no perfil a qualquer usuário do facebook que seja 
membro da comunidade de constituída de mais de 75.000 membros. O espaço torna-se 
um lugar no qual o professor expressa seu discurso e tem suas ideias e convicções 
representadas através de fotos que transparecem seus ideais. Para a Análise do Discurso 
Francesa o sujeito discursivo não se trata de um ser individualizado, mas sim um ser 
social tomado em um espaço coletivo. Nesse sentido tem-se o professor com sua busca 
pela identidade mesmo que passageira num espaço onde figura-se simulacros de 
comunidades, nesse caso, o facebook. A reflexão ancora-se na Análise de Discurso 
francesa, nos estudos foucaultianos sobre práticas discursivas e as tecnologias de si, em 
Bauman para a questão da contemporaneidade e outros que possam contribuir. Os 
possíveis resultados apontam uma grande diversidade de discursos e escrileituras, no 
entanto, os resultados preliminares apontam um discurso que ainda se pauta numa visão 
tradicional da representação do “professor por vocação” como aquele que transfere 
conhecimento, humilde, o responsável por criar pessoas que fazem coisas novas e pela 
formação integral do indivíduo. 
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GRUPO 
23 

GEDUERN - GRUPO DE ESTUDO DO DISCURSO DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
 

Francisco Paulo da Silva (UERN) 
 f.paulinhos@uol.com.br 

As pesquisas do GEDUERN desenvolvem-se em torno de duas linhas de pesquisa: Estudo 
dos processos de produção identitária e de modos de subjetivação na contemporaneidade 
e Memória, Discurso e Interpretação. Os trabalhos mais atuais do Grupo tomam como 
foco de investigação os sentidos produzidos na cidade de Mossoró, no Rio Grande do 
Norte, analisando manifestações discursivas que inscrevem a memória da cidade em 
movimentos de comemoração e rememoração de eventos históricos que marcam a 
história da cidade, discursividade essa que se materializa em monumentos histórico-
culturais, em apresentações artísticas, nas falas de políticos locais, na literatura de cordel 
e na própria historiografia local, produzindo efeitos de verdade sobre a cidade 
mossoroense como terra da resistência e da liberdade. No que diz respeito aos estudos 
sobre a produção identitária, vê-se tanto os mecanismos de produção de uma identidade 
do povo de Mossoró como aquelas inscritas no tecido social por relações de gênero e 
sexualidade, como também aquelas visíveis no mundo do trabalho ou em outras esferas 
sociais, observando a relação saber/poder que as engendram. Os trabalhos do 
GEDUERN enfatizam na descrição e interpretação de seus objetos a articulação entre as 
materialidades discursivas e a historicidade, centrando-se na análise de enunciados verbais 
e/ou não verbais. Do ponto de vista epistemológico, as pesquisas do GEDUERN buscam 
nos postulados de Michel Foucault os dispositivos teórico-metodológicos para a análise 
das práticas discursivas e da produção dos efeitos de sentido na contemporaneidade.  
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DE MOSSORÓ COMO CIDADE DA 
CULTURA 

 
Ana Maria de Carvalho (UERN/GEDUERN)  

carvalhoana1@hotmail.com  
 
Este trabalho vincula-se ao projeto CNPq/Edital Universal denominado “Discurso, 
memória e cidade: mecanismos de produção de sentidos sobre o sujeito e a cidade de 
Mossoró” que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Estudos do Discurso da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN. Trata-se de um recorte 
dessa pesquisa e tem como principal objetivo descrever/interpretar a construção 
discursiva da cidade de Mossoró enquanto local de cultura. Considerando que a cultura 
se institui como elemento central na construção de uma identidade urbana e na política 
de imagem da cidade (HEINRICH, 2008), olhamos para o discurso político que se 
propaga na mídia oficial da prefeitura em torno da cultura mossoroense para responder 
que efeitos de sentido sobre a cultura local se materializam nas práticas discursivas na 
cidade de Mossoró. Para tanto, tomamos como base teórica os dispositivos da Análise do 
Discurso de orientação francesa, principalmente, as contribuições de Michel Foucault 
(1995; 2005) no que se refere ao discurso, ao sujeito e ao poder e as discussões sobre 
“cultura” advindas dos Estudos Culturais, especialmente, na proposta de Hall (2005) que 
entende que toda prática social é cultural e, por conta disso, são práticas de significação. 
Nesses termos, analisamos nos discursos do poder local as regularidades discursivas que 
instituem Mossoró como cidade cultural e que estão associadas aos fatos históricos 
constantemente rememorados em eventos culturais: o motim das mulheres (1875), a 
libertação dos escravos (1883), a resistência ao bando de Lampião (1927) e o primeiro 
voto feminino na América Latina (1928). Consideramos assim tais eventos como 
acontecimentos discursivos que, sob o olhar do analista do discurso, são investigados a 
partir das regularidades inscritas na materialidade do corpus - folders informativos da 
mídia oficial da prefeitura sobre esses eventos - observando seu funcionamento em 
termos dos efeitos de sentido que são produzidos na construção do sujeito mossoroense 
como libertário e resistente. Os resultados apontam que o poder municipal se torna 
porta-voz desse passado histórico e por meio dos eventos culturais celebra e sacraliza a 
“história do vencedor”. Nesses termos, na cidade, a cultura, enquanto campo de formas 
simbólicas, é o elo que liga o passado ao presente com projeção para o futuro e o local 
onde se institui, na diferença, uma identidade singular de um povo forte, pioneiro e 
libertário. 
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EFEITOS DE SENTIDOS PRODUZIDOS PELA MÍDIA NA PROMOÇÃO DA 
IMAGEM POLÍTICA DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF 

 
Clara Dulce Pereira Marques (UERN/GEDUERN) 

 clarinha_marques19@hotmail.com  
 
Ao longo de sua primeira campanha eleitoral, Dilma Rousseff entrou para a história do 
país e do mundo tornando-se a primeira mulher a ser presidente do Brasil. Muitas foram 
às especulações em torno da imagem de Dilma Rousseff durante as eleições de 2010, 
mais especificamente, logo após Lula ter oficializado o nome de Dilma como candidata a 
sua sucessão. A partir desse episódio, a mídia intensificou o lançamento dessa 
candidatura e buscou informações sobre a candidata, hoje atual governante do Brasil. Se 
antes ela era quase desconhecida pela sociedade, hoje podemos dizer que conhecemos 
muito de seu passado, de seu percurso político e de seu presente. Esses e outros efeitos 
de sentido aparecem como resultados de uma pesquisa PIBIC recente na qual 
investigamos o modo como certas práticas discursivas midiáticas nacionais construíram a 
imagem política de Dilma Rousseff. A referida pesquisa ancorou-se nos postulados, 
princípios e procedimentos da Análise do Discurso Francesa e buscou descrever e 
interpretar as estratégias da mídia e a constituição da imagem política da atual presidente 
do Brasil em diversos gêneros midiáticos. Os resultados apontaram para um trabalho 
intensivo da mídia na promoção da imagem pública, por meio de diferentes recursos 
discursivos como a produção do ethos, a recorrência a memória e a história, o que 
corrobora o surgimento de novas formas de se fazer política na era da mídia. 
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ANÁLISE DO DISCURSO DA RESISTÊNCIA NA CIDADE DE MOSSORÓ: AS 
REGULARIDADES DISCURSIVAS 

 
 Edgley Freire Tavares (UERN/PPgEL/GEDUERN)  

edgleyfreire@msn.com 
  
Esta comunicação retoma a proposta arqueológica de Michel Foucault, imprescindível 
para muitas frentes de pesquisa em Análise do Discurso no Brasil, a partir da noção de 
regularidade discursiva, enquanto princípio teórico, metodológico e epistemológico na 
descrição e interpretação de enunciados em suas historicidades específicas. Nesse 
aspecto, nossa atual pesquisa de doutorado, intitulada Análise do Discurso da 
Resistência: escritas da história mossoroense, tem apontado como hipótese de trabalho o 
funcionamento de certas regularidades discursivas na constituição de uma narrativa sobre 
a invasão do bando do cangaceiro Lampião à cidade de Mossoró/RN, no ano de 1927, e 
a resistência da cidade ao intento dos cangaceiros. Preliminarmente, essa constatação tem 
sido central para o trabalho de seleção e organização do corpus discursivo que vem se 
constituindo de textos de gêneros diversos, numa discursividade que apresenta 
correlações linguístico-históricas específicas nos espaços de discurso na cidade, 
regularidades tais como: formação discursiva, modalidades enunciativas, temas do 
discurso e efeitos de sentido. Ao articularmos o trabalho do linguista com a proposta de 
descrição dos enunciados da arqueologia foucaultiana, como forma de problematizar e 
ler as materialidades do Discurso da Resistência na cidade de Mossoró, apontamos a 
necessidade de compreender o funcionamento dessa prática discursiva na cidade e sua 
produção de sentidos tendo em vista a historicidade dos enunciados que a constituem e 
um posterior trabalho descritivo interpretativo que leve em conta as correlações e efeitos 
de verdade em cada um dos gêneros textuais dessa narrativa da Resistência, e o modo 
como determinadas visibilidades e dizibilidades se organizam na produção de uma 
memória local. 
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NOVOS SUJEITOS NO MUNDO TRABALHO: AUTOAFIRMAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

 
Francisca Vilani de Souza (UERN/ULTH/ GEDUERN) 

 professoravilani@gmail.com  
 
Diferentes formas de trabalho são redefinidas em escala mundial através da modernização 
tecnológica e também pelo ordenamento econômico. Assim, surgem novos sujeitos no 
mundo do trabalho. A atividade de Catador de material reciclável foi reconhecida como 
profissão no Brasil desde 2002 pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). No 
entanto, o reconhecimento de tal profissão não mudou muito as condições de vida dos 
trabalhadores, pois ainda atuam sem vínculo empregatício e sem direitos. Este trabalho 
discute a construção da identidade e autoafirmação desses sujeitos que garantem o 
sustento de suas famílias coletando materiais recicláveis na cidade de Mossoró\RN. O 
material levantado para análise foram narrativas via entrevistas com mulheres 
trabalhadoras na coleta de material reciclável. As narrativas aqui destacadas são recursos, 
por meio dos quais os sujeitos organizam suas experiências pessoais e sociais. Portanto 
tais relatos são constituídos a partir de memórias construídas ao longo de suas vidas e 
também de acontecimentos vivenciados por esses sujeitos no cotidiano de suas atividades 
de trabalhadoras que exercem suas atividades coletando material reciclável na rua. Mas 
especificamente as que participam da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 
de Mossoró (ASCAMAREM). Esta associação desenvolve a coleta seletiva em diferentes 
bairros da cidade. Tal serviço é apoiado pela prefeitura municipal através da Secretaria 
dos Serviços Urbanos (SESUTRA). As trabalhadoras que coletam material reciclável têm 
em comum a opção de terem iniciado tal atividade por falta de oportunidade em outro 
trabalho. Para desenvolver esse estudo propusemos a análise do discurso de linha 
francesa na perspectiva apontada por Foucault. O pensador francês destaca que o sujeito 
se constitui de diversos modos em processos de objetivação e subjetivação, inseridos em 
determinadas relações de saber e poder, aspecto que nos possibilitará problematizar 
nessas narrativas a constituição de uma identidade trabalhadora no atual contexto social 
brasileiro. Assim, estabelecemos como objetivo a compreensão dos efeitos de sentido 
que tais narrativas produzem enquanto materialidades discursivas cuja historicidade 
reflita o lugar e a voz desses sujeitos no atual contexto das relações de trabalho. 

 
  

mailto:professoravilani@gmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

216 

 

O ENUNCIÁVEL E O VISÍVEL NO MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE 
MOSSORÓ-RN 

 
 Francisco Paulo da Silva (UERN/PPGL/GEDUERN) 

 f.paulinhos@uol.com.br  
 
Este trabalho é um recorte de nossa pesquisa financiada pelo CNPq intitulada 
DISCURSO, MEMÓRIA E CIDADE: mecanismos de produção de sentidos sobre o 
sujeito e a cidade de Mossoró. Decidimos refletir aqui sobre a relação fotografia, 
memória e história na construção de sentidos sobre a cidade de Mossoró. Para nosso 
estudo, duas questões são colocadas: como a disposição fotográfica no Memorial da 
Resistência participa na produção de efeitos de sentido sobre essa cidade como terra da 
resistência e da liberdade? Que efeitos de sentido são produzidos na articulação imagem e 
texto verbal na composição de sentidos sobre essa cidade? Nossa leitura sobre a relação 
fotografia e sentido nos direcionam para pensar que, para muitos, uma fotografia é uma 
representação de uma realidade. Com efeito, hesitamos duvidar dessa relação que coloca 
a fotografia como sendo a fixação no tempo de um instante do passado que se pretende 
congelar como representação. Essa visão da fotografia tornou incontestável a sua relação 
com a realidade. Ela também assumiu o dever de lembrança. A fotografia deveria, assim, 
inscrever o passado no instante presente e, por isso, é também inquestionável seu papel 
de memória. Do uso da fotografia como retrato na parede ou num álbum de família ela 
migrou para outros usos chegando a assumir o valor de documento, de prova, de texto. 
Práticas discursivas diversas tomaram e tomam a fotografia como texto e, portando, 
como materialização de discursos. Em seu percurso histórico, a fotografia passou de 
vestígio do real, para ser tomada como produzindo um efeito de real. Assim, sobre ela se 
elabora uma operação que a faz deslizar de documento a monumento. Sendo assim, a 
fotografia passa a ser tratada considerando os efeitos de sentido produzidos em sua 
utilização, decorrendo daí que os sentidos de uma fotografia não estão desvinculados das 
relações culturais, históricas e sociais responsáveis por sua circulação/exposição. Essas 
reflexões iniciais e mais os dispositivos teórico-analíticos da Análise do Discurso e sua 
contribuição à construção de uma Semiologia Histórica nos ancoram neste trabalho que 
tem como objetivo descrever/interpretar os efeitos de sentido na operação de 
montagem fotográfica que se inscreve no Memorial da Resistência, em Mossoró/RN. 
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MULHER, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS 
NA CIDADE DE MOSSORÓ 

 
Lúcia Helena Medeiros (UERN/GEDUERN) 

luciahelenamct@hotmail.com 
  
Este trabalho de pesquisa “Mulher, memória e resistência: acontecimentos discursivos na 
cidade de Mossoró” é um recorte de uma pesquisa financiada pelo CNPq e está vinculado 
à linha de pesquisa “Discurso, memória e interpretação”, do grupo de estudos do 
discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN. A pesquisa 
está inserida no campo da Análise do Discurso de tradição Francesa, com foco nas 
contribuições de Michel Foucault para esse campo de estudo e da interdisciplinaridade 
que o caracteriza. O trabalho dialoga com os estudos culturais, com a História e com os 
estudos da mídia e tem como objetivo descrever/interpretar os movimentos da memória 
na constituição da identidade da mulher mossoroense como sujeito da resistência. Dentre 
os eventos que marcam a história da cidade de Mossoró e que destacam a presença da 
mulher, podem-se citar o primeiro voto feminino no Brasil – e na América Latina - 
(1927) e o Motim da Mulheres (1875). Estes são fatos costumeiramente rememorados 
nos discursos públicos e historiográficos da cidade e inscrevem de forma marcante a 
resistência da mulher mossoroense. O primeiro voto feminino conquistado pela 
professora e juíza de futebol Celina Guimarães é um acontecimento que tem grande 
repercussão no país e que é lembrado e representado até hoje por meio de eventos 
culturais na cidade, como o Auto da Liberdade. O Motim da Mulheres, acontecido em 
1875, refere-se à resistência das mulheres contra o recrutamento de seus filhos e maridos 
para a Guerra do Paraguai. Mesmo sendo este acontecimento uma consequência de várias 
manifestações realizadas no país, em Mossoró a rememoração do fato toma uma 
singularidade, que é a constituição do sujeito mossoroense como libertário e resistente, 
efeito de sentido que se produz nas práticas discursivas da mídia, da historiografia e do 
poder local. Olhamos para a produção discursiva que se faz em torno desses 
acontecimentos, procurando analisar, à luz das teorias da Análise do Discurso de tradição 
Francesa, os efeitos de memória dessa produção discursiva, no que tange à construção da 
identidade da mulher mossoroense como sujeito da resistência. Para tanto, a análise 
discursiva dessa identidade feminina realiza-se a partir das regularidades e das vontades 
de verdade presentes no arquivo composto por textos verbais e imagéticos produzidos 
sobre esses acontecimentos e que tomam forma nas ruas da cidade e nos seus diferentes 
eventos culturais e políticos. 
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A CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES DA MULHER TRABALHADORA EM 
REVISTA 

 
Márcia Bezerra de Morais (UERN/PPGL/GEDUERN)  

marcia-ancilladomini@hotmail.com  
 
Na tessitura dos discursos que fabricam as identidades femininas na contemporaneidade, 
a mídia, a serviço de determinadas instituições que detêm o saber e o poder, se vale de 
uma produção discursiva que expressa uma “vontade de verdade” no enquadramento da 
mulher para atender aos interesses de ordem política e econômica vigente (globalização, 
neoliberalismo). Com isso, emerge nas relações discursivas o funcionamento da política 
de controle e disciplina dos corpos para responder aos impositivos do mercado de 
trabalho, em que as profissionais devem aperfeiçoar habilidades intra e interpessoais, 
discurso esse ancorado na crescente competitividade que vem se acirrando no mudo dos 
negócios. Neste sentido, objetiva-se investigar como se produz identidades da mulher 
trabalhadora nas relações de saber-poder que tecem o mercado de trabalho na 
contemporaneidade. Destarte, essa feitura se filia à Análise do Discurso francesa e, 
dentro dessa perspectiva, este trabalho enfatizará categorias de análise, como: Formação 
Discursiva, Interdiscurso, Memória, Saber/Poder e Vontade de Verdade, abordando 
também os estudos sobre a mídia e identidade, nos quais se fundamentará como 
elementos imprescindíveis à análise do corpus em questão. Com isso, para vislumbrar as 
relações discursivas materializadas na elaboração, a seleção dos textos para constituir o 
corpus a partir do arquivo resultou em três revistas da VOCÊ S/A, impressa e digital, de 
edição especial para mulher, materialidades que serão trabalhadas a partir de um “trajeto 
temático”, possibilitando a delimitação em torno do “MERCADO DE TRABALHO NA 
CONTEMPORANEIDADE E PRODUÇÃO DE IDENTIDADES DA MULHER 
TRABALHADORA”. Assim, este trabalho de pesquisa torna-se relevante no sentido de 
facultar uma maior perscrutação das práticas discursivas em torno da discursivização da 
mulher trabalhadora nos dias vigentes. 
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GRUPO 
24 

DA TORRE DE MARFIM À TORRE DE BABEL  
 

Maria José Coracini (UNICAMP) 
 coracini.mj@gmail.com  

O grupo de pesquisa “Da Torre de Marfim à Torre de Babel”, registrado no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq, tem por objetivo primeiro agrupar pesquisas em torno da 
identidade e do sujeito, reunindo estudos ligados ao ensino-aprendizagem de línguas 
(portuguesa e estrangeiras), tradução, novas tecnologias, ensino à distância, discurso de e 
sobre os indígenas, mídia, discurso científico, político, dentre outros. Este grupo de 
pesquisa reune pesquisadores de várias instituições de ensino superior, em diferentes 
estados, dentre as quais Unicamp, USP, UNITAU, USF (SP); UFMG, UFU (MG); UEM 
(PR); UFMS (MS) e seus respectivos orientandos. Propomos, neste simpósio, uma 
amostragem das pesquisas elaboradas no seio do grupo de pesquisa que pretende, com os 
resultados alcançados, desestabilizar professores, alunos, academia, outros grupos sociais, 
pela problematização do que parece natural e inquestionável, de modo a provocar algum 
movimento orientado para alguma espécie de transformação social, imprevisível, mas 
possível. Serão apresentadas duas pesquisas em andamento em torno do discurso 
científico: uma sobre as representações de doutorandos, nas diversas áreas do 
conhecimento, a respeito de si enquanto futuros pesquisadores, da ciência, da pesquisa e 
dos pesquisadores; outra, em torno dos jogos de poder entre cientistas, jornalistas e 
público no Programa “Fantástico”, reunindo, assim, o discurso científico - na área médica 
- e a mídia, duas formações discursivas que se opõem e se unem em vários aspectos, ao 
mesmo tempo. Outra pesquisa gira em torno da migração, no Estado de Mato Grosso, de 
gauchos com o objetivo de levar o progresso à região, criando uma situação de contato e 
de afastamento, na medida em que as posições que assumem uns e outros, nos relatos 
orais (gravados e transcritos), apontam para diferentes representações de si e do outro. 
Outra pesquisa, preocupada com a questão indígena em Mato Grosso do Sul e com a 
mídia como formadora de opinião investiga textos da imprensa jornalística (em papel ou 
online) com o intuito de resgatar representações do e sobre o indígena, em geral 
discriminado e incompreendido. Finalmrente, a quinta pesquisa reune tradução e novas 
tecnologias, questionando a interface entre a tradução humana e a tradução digital no que 
diz respeito à autoria. Convém ressaltar que todas as pesquisas aqui reunidas se apoiam na 
abordagem discursivo-desconstrutivista, em teorias do discurso, sobretudo em Foucault, 
no que diz respeito às relações de poder-saber, formação e práticas discursivas, nos 
princípios filosóficos da desconstrução, que questiona o pensamento dicotômico 
característico da epistemologia ocidental, além da psicanálise freudo-lacaniana, no que 
concerne às noções de sujeito e identidade. Aliás, é preciso lembrar que os filósofos em 
questão (incluindo os psicanalistas) partilham a noção de sujeito - descentrado, cindido, 
do inconsciente ou da linguagem -, a noção de identidade, constituído pelo outro, e de 
verdade, sempre plural, dependente do momento histórico-social, responsável pela 
inscrição do sujeito na cultura. 
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OS JOGOS DE PODER ENTRE CIENTISTAS, JORNALISTAS E PÚBLICO NO 
PROGRAMA FANTÁSTICO 

 
Daniella Rubbo R. Rondelli (UNICAMP)  

rubbo@uol.com.br  
 
Este trabalho busca, a partir de uma perspectiva discursiva, apoiada em referenciais 
desconstrutivistas e psicanalíticos, problematizar a ciência mostrada no programa de 
televisão Fantástico, refletindo particularmente sobre seu imbricamento com o discurso 
religioso e sobre as relações de poder que se engendram a partir dele. Partimos do 
pressuposto que um dos pilares da ciência ocidental, cartesiana e positivista, é a 
separação entre ciência e fé ou, em outras palavras, o longo caminho trilhado pela ciência 
ocidental colocou a racionalidade em oposição ou mesmo em condição de superioridade 
em relação a outras formas de relação com o mundo. O cogito cartesiano coloca o sujeito 
consciente e racional como única certeza e, portanto, como base para o conhecimento do 
mundo, marcando um momento de ruptura com o pensamento teocêntrico, até então 
hegemônico. Dessa forma, podemos apontar uma premissa amplamente aceita, tanto em 
círculos científicos como no campo do senso comum: a de que haveria uma distinção 
clara e essencial entre ciência e religião. Contudo, ao falar sobre ciência no programa 
Fantástico, tanto cientistas como jornalistas tendem a focar suas intervenções nas certezas 
e sucessos da ciência, tratando-a como um mito moderno e incentivando mais a 
credulidade do público do que uma concepção crítica de ciência, pensada como atividade 
humana, baseada em questionamentos e na capacidade de aprender com os erros. Ou 
seja, amparados numa suposta incapacidade do público em entender informações 
científicas, jornalistas e cientistas contribuem para construir um imaginário sobre ciência 
que se afasta de suas próprias concepções, também imaginárias, sobre o que seria ciência. 
A saber: atividade racional, objetiva e livre de pressões políticas ou sociais. Assim, 
pretendemos refletir sobre como essas representações de ciência engendram relações de 
poder e possibilidades de resistência na relação entre cientistas, jornalistas e público. 
Considerando, por um lado, que cientistas, gozam de credibilidade e do status peculiares 
na sociedade atual, não porque sejam capazes, como promete a ciência, de desvendar 
verdades pré-existentes, mas porque as formações discursivas contemporâneas dão lugar 
privilegiado ao discurso da ciência, que opera de maneira a fazer crer nas verdades que 
cria. Por outro lado, consideramos que o jornalista - ou o comunicador de massa - 
também tem um lugar de destaque nas formações discursivas contemporâneas, não 
apenas por sua credibilidade, muitas vezes colocada em xeque, mas pelo alcance 
multitudinario do que diz e, principalmente, por seu poder de decidir a quem será dado 
o direito de falar. Poder exercido no momento de escolher as fontes, de editar as falas ou 
mesmo de decidir um enquadramento de câmera. Essas duas posições de exercício de 
poder, no entanto, não se relacionam de forma homogênea, nem é possível definir uma 
hierarquia clara entre elas. Se por um lado jornalistas podem vetar o acesso do cientista 
ao público, por outro, cientistas são detentores de uma suposta verdade inquestionável, à 
qual o jornalista deve se submeter. É sobre as táticas e estratégias implicadas nesse jogo 
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de poder e resistência que pretendemos refletir. 
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TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE: MIGRAÇÃO E DISCURSO EM MATO 
GROSSO 

 
Flávio Roberto Gomes Benites (UNICAMP)  

frgbenites@gmail.com  
 
O Estado de Mato Grosso (MT), especialmente a partir da abertura para uma nova 
colonização com o movimento chamado Marcha para o Oeste (década de 1930), passou a 
ser, efetivamente, preenchido por culturas externas em decorrência do fator migratório 
de sua ocupação; fator este intensificado na década de 1970, culminando com o evento 
histórico da divisão do Estado em 11 de outubro de 1977; o que não significa, 
entretanto, que o fluxo migratório tenha diminuído. Circunstanciados nessas condições 
de produção, pretendendo mostrar a irrupção de discursos que estão relacionados, de 
alguma maneira, à constituição identitária de dois grupos participantes da nossa pesquisa, 
a saber, os migrantes gaúchos e os mato-grossenses; mais especificamente, aqueles 
oriundos da chamada Baixada Cuiabana (região que cerca a capital do Estado, Cuiabá). 
Como em toda situação de contato, podemos dizer que também as identidades em MT, 
tanto locais (os cuiabanos) quanto externas (os gaúchos), sofreram questionamentos 
postos pelo jogo entre os diferentes valores que cada grupo reivindica para si, no qual 
estão, sobretudo, os conflitos das diferenças e das relações de poder. Nosso pressuposto 
é de que, nesse processo migratório, o mato-grossense, por um lado, para legitimar sua 
posição de ser da terra, constrói e fixa sua identidade a partir da relação com questões 
indígenas, com a escravidão negra e, embora raramente, com a colonização portuguesa. 
O migrante gaúcho, por sua vez, produz um discurso em torno do desenvolvimento 
econômico pautado na industrialização e modernização, mediante o qual procura fixar 
sua identidade, identificando-se mais com traços da cultura europeia. A despeito do 
pressuposto de que os mato-grossenses (nativos) e gaúchos (migrantes) tendem à fixação 
de identidades, levantamos a hipótese de que seus discursos se constroem na tensão entre 
o mesmo (a tradição), na medida em que recorrem ao passado para fixar uma identidade, 
e o diferente, posto que, nesses discursos, poderíamos entrever nuanças, traços de 
ressignificação de si resultantes do contato proporcionado pela migração. Delimitamos o 
corpus desta pesquisa nas respostas a entrevistas feitas com gaúchos migrantes que vivem 
em Cuiabá e com mato-grossenses de Cuiabá e Cáceres, cidades que, dentre outras, 
formam a região conhecida por Baixada Cuiabana. Quanto à entrevista com os sulistas, 
optamos por inserir alguns questionamentos relacionados ao local de origem e ao tempo 
em que os mesmos moram em Mato Grosso, a fim de incitá-los a desenrolar uma 
conversa em que pudéssemos localizar referências identitárias a partir de um contexto de 
fala espontânea. Em relação aos mato-grossenses, a entrevista foi conduzida da mesma 
maneira, ou seja, sem questionamentos estruturados, apenas fazendo relação ao convívio, 
ao contato com os referidos migrantes. Para percorrer esse caminho, tomamos como 
referencial teórico a perspectiva discursiva, a partir da qual traremos conceitos 
provenientes da psicanálise freudo-lacaniana, de noções fundamentadas em M. Foucault e 
na desconstrução derridiana. 
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O DISCURSO UNIVERSITÁRIO-CIENTÍFICO: TRAMAS POLÍTICAS 
DE/PELO SABER 

 
Marluza da Rosa (UNICAMP) 

marluza.rosa@gmail.com 
 
A proposta desta comunicação advém de nossa tese de doutorado, em desenvolvimento a 
partir de um viés que busca articular os estudos do discurso, em sua interface com a 
psicanálise freudo-lacaniana, e os da desconstrução. Apresentaremos um recorte da 
pesquisa, que incide sobre o que designamos discurso universitário-científico, ou seja, o 
discurso que é produzido e que circula nos bastidores da ciência, durante o processo de 
formação acadêmica. O corpus de análise é constituído de entrevistas realizadas com 
estudantes de doutorado em universidades públicas do Estado de São Paulo. Na leitura 
que realizaremos, voltamo-nos para os efeitos que a relação saber-poder produz no fio do 
dizer dos participantes e procuramos compreender de que modo esses efeitos incidem na 
construção de uma imagem de si como pesquisador. Sabemos que Foucault ([1973] 
2009), ao tratar do poder, não o concebe apenas de modo negativo (e repressor), mas 
também produtivo, por aproveitar e aprimorar as capacidades humanas, produzindo 
saberes. Desse modo, se tomarmos o conhecimento científico como uma forma de saber, 
podemos entender que tanto os processos de produção, quanto o chamado sujeito de 
conhecimento, não são dados prévia e definitivamente, uma vez que se (re)constituem na 
e pela história, inseridos em relações de poder-saber. Ao argumentar que o sujeito de 
conhecimento não preexiste ao saber, pois só se funda por meio de práticas discursivas, 
ao mesmo tempo em que essas práticas são constituídas, Foucault vai de encontro a uma 
concepção de sujeito que poderíamos aproximar da concepção de sujeito presente na 
ciência moderna. Nessa perspectiva, o sujeito é visto como neutro, observando ou 
contemplando o mundo, sem nele interferir, em busca da verdade. Para Foucault ([1973] 
2003, p. 50), este consiste em um mito ocidental, segundo o qual “a verdade nunca 
pertence ao poder político”, uma vez que é tomada como algo já-dado, a ser descoberto 
no mundo. Ainda nas palavras do autor, no funcionamento desse mito “há antinomia 
entre saber e poder. Se há o saber, é preciso que ele renuncie ao poder. Onde se 
encontra saber e ciência em sua verdade pura, não pode mais haver poder político”. 
Contrapondo-se a esse pensamento e filiando-se a Nietzsche, Foucault argumenta que, 
“por trás de todo saber, de todo conhecimento, o que está em jogo é uma luta de poder. 
O poder político não está ausente do saber, ele é tramado com o saber” (FOUCAULT, 
[1973] 2003, p. 51). A partir dessas considerações, pensamos no meio universitário-
científico como constituído por práticas discursivas que duelam entre si; domínios de 
saber que se legitimam e se sustentam no/pelo poder que exercem uns sobre os outros. 
Sendo assim, perguntamo-nos se os dizeres dos pesquisadores em formação, inscritos 
nessas práticas, não se conformariam ao poder disciplinar exercido na/pela ciência que, 
como tal, visa a “controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao 
máximo” (MACHADO in FOUCAULT, [1979] 2010, p. XVI). 
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INTERFACE ENTRE TRADUÇÃO HUMANA E DIGITAL: QUESTÕES DE 
AUTORIA 

 
 Terezinha Rivera Trifanovas (PUC-C)  

terezinha.trifanovas@puc-campinas.edu.br  
 
Atualmente, a prática tradutória humana, nos moldes que a conhecemos, passa por 
processo de transformação pela crescente utilização da tradução automática ou digital, 
que, na última década, tem atingido considerável refinamento, a exemplo de Babel Fish, 
Bing Translater e Google Translator. A partir dessas tecnologias, a tarefa do sujeito 
tradutor é colocada no cerne da discussão no que se refere ao embate entre tradução 
digital e tradução humana. Neste estudo, objetivamos, particularmente, discutir a noção 
de autoria, no dizer do tradutor em relação às concepções legais de propriedade 
intelectual e direito autoral, tendo em vista que, durante sua prática, o sujeito tradutor 
lança mão de todas as tecnologias para obter um saber, disponibilizadas pela internet. 
Ademais, há a colaboração interativa on-line entre os pares, durante o ato tradutório, 
endossando a necessidade de se problematizar a noção de autoria, nos dias de hoje. 
Foucault (1969 [2006, p. 274]) afirma que a função-autor é possibilitada pela apropriação 
penal na medida em que os autores são, na modernidade, responsáveis juridicamente 
pelos seus escritos, podendo ser punidos no caso de discursos transgressores presentes na 
fronteira bipolar do ato sagrado/profano, lícito/ilícito, religioso/blasfemo. Ademais, a 
partir da noção de intertextualidade, ou seja, da relação de textos com outros textos, 
temos a possibilidade de pensar que a autoria não é proveniente de uma inspiração 
individual, mas, sim, de formações discursivas que perpassam e constituem o sujeito na 
função-autor. De uma perspectiva discursiva, é essencial observar as condições de 
produção do discurso, isto é, toda a circunstancialidade sociopolítico-histórica em torno 
do ato enunciativo. Essa contextualização está, consideravelmente, atrelada às formações 
discursivas propostas por Foucault (1969 [2005, p.130], entendidas como sendo o 
discurso em formação, sempre em mobilidade, instável, mapeando em um dado 
momento histórico-social as possibilidades de expressão. Essa interdependência entre o 
sujeito pós-moderno, na posição de tradutor, e as tecnologias de informação, do mundo 
globalizado, contribui para a disseminação de regimes de verdades em torno do processo 
tradutório. Em Foucault (1979 [1985,p.12), regimes de verdades se configuram como 
um sistema de procedimentos que permite, entre a distinção de verdadeiro e falso, 
efeitos específicos de poder à noção de verdadeiro. 
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UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO 
POVO GUARANI DE MATO GROSSO DO SUL 

 
Vania Maria Lescano Guerra (UFMS/CNPq) 

 vguerra1@terra.com.br 
 
A proposta desta pesquisa é problematizar os discursos midiáticos sobre a condição dos 
indígenas da etnia guarani nas aldeias de Dourados (MS), de forma a obter as 
representações do indígena sul-mato-grossense construídas pelo discurso da mídia. Para 
tanto, como corpus da pesquisa temos os discursos dos jornais O Progresso, veiculado na 
cidade de Dourados, de circulação regional, e Folha On-Line, jornal digital de circulação 
nacional, durante o ano de 2005. O que ocorreu em Dourados vem marcar de forma 
significativa o fato de que os indígenas não possuem um lugar definido na sociedade, uma 
vez que, em 2005, os problemas que envolveram a comunidade indígena douradense 
agravaram-se e tornaram-se assuntos frequentes nos mass media do país. A 
fundamentação teórica transdisciplinar desta pesquisa está baseada na Análise do Discurso 
e na perspectiva culturalista, ancorando-se nas obras de Pêcheux (2002), Foucault (1990; 
1996), Authier-Revuz (1990) e em estudiosos de cultura – sendo os principais Bhabha 
(1998), Bauman (1998; 2005) e Castells (1999), cuja meta é desestabilizar os discursos 
midiáticos sobre o índio guarani mediante o estudo de sua atuação na História, de forma 
que possa haver compreensão sobre seu papel na sociedade atual e sobre sua 
representação no imaginário popular. Os textos dos jornais em questão servem de 
parâmetro para vislumbrarmos a presença ou ausência de momentos de discriminação 
oriunda de estereótipos disseminados e naturalizados em nossa região, além de 
mostrarem, possivelmente, a ideologia da mídia e dos órgãos oficiais, conforme se 
desenvolver a relação indígena-branco. Baseamo-nos, especialmente, nos estudos de 
Coracini (2007; 2011), a fim de relacionarmos a representação à questão identitária, e 
sobre como uma interfere na outra. O estudo da Identidade tem se intensificado nos 
últimos anos em virtude do momento histórico em que vivemos: com a globalização, 
muitos consideram que a identidade está em crise, em função da descentralização das 
identidades, tornando-as, assim, fragmentadas. Pensar a identidade e relacioná-la com as 
questões da mídia e do povo guarani é, portanto, importante para auxiliar no 
desenvolvimento de conhecimentos que refletirão na sociedade. Sob a concepção 
foucaultiana de arqueologia – em que articulamos dados históricos no processo de 
desconstrução discursiva -, trazemos para a análise dados históricos, fundamentados 
especialmente nas obras de Aylwin (2009). Os resultados preliminares provenientes da 
pesquisa indicam a presença de diversas formações discursivas jurídica, médica, política e 
institucional que colaboram para a construção das representações de “abandonado”, 
“subalterno”, “miserável”, “selvagem”, “submisso”, “vítima”, “marginal”, “incapaz” e 
“viciado”, associadas ao indígena sul-mato-grossense na mídia, e que, consequentemente, 
acabam por constituir o imaginário popular. 
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GRUPO 
25 

VOZES (IN)FAMES: EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA  
 

Maria José Coracini (UNICAMP)  
coracini.mj@gmail.com  

O grupo de pesquisa “Vozes (In)fames: exclusão e resistência”, parte do REDLAD Brasil 
que integra o projeto latino-americano sobre o discurso da pobleza, se propõe a analisar 
discursos de e sobre a pobreza, constituída de sujeitos que Foucault denomina (in)fames, 
no sentido de sem fama, invisíveis, excluídos, à margem da sociedade “hegemônica”, 
podendo se tornar famosos pelos crimes que, por ventura, praticarem. Foucault traz o 
exemplo de Pierre Rivière, dentre outros. No Brasil, podemos lembrar do bandido da luz 
vermelha, do Lampião, do Fernandinho Beira Mar, dentre outros . Congrega diversas 
instituições de diferentes estados, tais como Unicamp, USP, UNITAU, USF, ITA (SP); 
UFMG, UFU, UEMG (MG); UFMS (MS); UEMT (MT) e seus respectivos orientandos. 
Girando em torno da identidade, entendida como conjunto de representações 
(imaginárias) de si e do outro, que criam no sujeito a ilusão de completude, de inteireza, 
tamponando a falta, o esfacelamento, a heterogeneidade que constitui o discurso e o 
sujeito, as pesquisas se preocupam com sujeitos em situação de exclusão como moradores 
de rua, prisioneiros, adolescentes infratores, surdos, cegos, cadeirantes, homossexuais 
pobres, loucos, negros, porteiros, faxineiros e empregadas domésticas, escolas de 
periferia. Todos os trabalhos analisam registros, gravados em audio e transcritos, de 
narrativas de vida desses sujeitos, que aceitam doar parte de seu tempo para falar de si. 
Dentre essas pesquisas, serão apresentados resultados parciais de uma pesquisa que 
investiga as representações de moradores de rua em albergues, mediante a leitura de 
textos sobre pessoas em situação de rua, como se veem e veem os outros. Os mesmos 
textos são apresentados a alunos de Pedagogia de uma instituição mineira. Ao falar do 
outro, do texto, acabam, alberga dos e estudantes, por falar de si, de suas experiências, 
sofrimentos, valores. Outra pesquisa aborda a questão de imigrantes em situação de 
pobreza, provenientes de países principalmente da América Latina, em busca de 
emprego, de uma vida melhor, mas que se deparam com problemas de língua-cultura, o 
principal obstáculo ao objetivo pretendido. A terceira apresentação se propõe a trazer 
resultados parciais de uma pesquisa sobre a escrita de adolescentes em situação de 
exclusão, em escolas públicas da periferia de Três Lagoas. Finalmente, uma comunicação 
sobre a identidade e a preparação de intérpretes de surdos, em aulas de inglês, abordando 
uma situação que, no exato momento em que pretende incluir, exclui. Todas as pesquisas 
que compõem o grupo de pesquisa em questão estão pautadas no que denominamos 
abordagem discursivo-desconstrutivista, apoiada em Foucault, em Derrida e em noções 
da psicanálise freudo-lacaniana. Faz-se necessário acrescentar que esses filósofos (incluam-
se os psicanalistas), ao mesmo tempo em que divergem, convergem principalmente no 
que concerne ao sujeito – descentrado, cindido, do inconsciente – à identidade – ilusão 
de inteireza, de completude, constituída de representações de si e do outro, a partir do 
olhar do outro, que se movimentam metonimicamente – e quanto às questões em torno 
da verdade, plural e dependente do momento histórico-social, verdade(s) que 
constitui(em) o sujeito, incapaz de controlar os efeitos de sentido de seu dizer, de seu ser, 
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de seu inconsciente que se manifesta no que Freud denomina formações do inconsciente 
(lapsos, atos falhos, sonhos, sintomas...). São os equívocos que a análise discursiva 
persegue para compreender, ainda que parcialmente, os participantes de pesquisa que 
falam de si ao falar do outro e falam do outro ao falar de si. 
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A RUA E A UNIVERSIDADE: REPRESENTAÇÕES DE SI E DO OUTRO 

 
Carlos Alberto Casalinho (UEMG/FAPEMIG-PG UNICAMP/IEL/DLA)  

ccasalinho@gmail.com /carlos.casalinho@uemg.br  

 
A base desta pesquisa situa-se no entrecruzar, às vezes conflitantes, mas, com certeza, 
fértil para a abordagem discursiva dos estudos foucaultianos, derrideanos, passando por 
Freud e pela psicanálise lacaniana, pensando o sujeito como um constructo, ao mesmo 
tempo, social e singular, no sentido de que cada qual organiza à sua maneira o que recebe 
do outro. Constituindo, assim, sua memória, a partir de um sem número de fantasmas, 
de fragmentos de textos, que nos constituem de forma mais ou menos organizada. 
Partindo do pressuposto de que um mesmo texto não é lido da mesma forma de acordo 
com o grupo social no qual o leitor está inserido, faz-se a hipótese de que, apesar de 
pertencerem a formações discursivas diferentes, há traços semelhantes nos gestos de 
leitura realizados por distintos grupos sociais. Para trabalhar a hipótese e as perguntas de 
pesquisa, recorrer-se-á a dois grupos sociais distintos: moradores de rua, em situação de 
albergados e estudantes universitários do curso de Pedagogia, que serão, em princípio, 
futuros formadores de opinião. Hoje, a população de rua não se restringe mais à figura 
tradicional do mendigo, pois seu perfil é cada vez mais variado. Além de desempregados 
e doentes mentais, disputam o espaço público, idosos, imigrantes, portadores e HIV, 
dependentes químicos e mulheres vítimas de estupros. Por outro lado, a sociedade 
desumaniza-se cada vez mais, a ponto de não enxergar o outro como pessoa, mas como 
um objeto que deve ser atirado em instituições onde predominam as técnicas de 
dominação (Foucault, 1979), o poder não mais localizado em um ponto específico da 
estrutura social, mas funcionando como uma rede de dispositivos/mecanismos a que 
nada ou ninguém escapa. Poder, este que tem como alvo o corpo humano, não para 
supliciá-los mas adestrá-los, torná-los indivíduos dóceis. O poder disciplinador impondo 
uma relação de docilidade, através da organização do espaço, da inserção dos corpos em 
um espaço individualizado, regularizando, assim, o comportamento e gerando a 
normalização do poder. Para testarmos nossa hipótese, apresentaremos, aos albergados e 
aos universitários, quatro textos publicados na mídia jornalística e que tratam do discurso 
da pobreza., para que, ao lerem e tecerem comentários sobre os mesmos textos 
possamos perceber aquilo que escapa nos dizeres através de chistes, lapsos, hesitações, 
falhas e, desta forma investigar situações de pobreza e exclusão social em relação ao 
modos de resistência na vida desses seres (in)fames, no sentido que Foucault (1992) dá à 
palavra, sem fama e difamados pelos fato de a sociedade vê-los como pessoas 
marginalizadas e que nos incomodam... 
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REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA NA ESCRITA DE ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO 

 
Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento (UFMS) 

celinasn@terra.com.br  
 
Hoje, novamente, a adolescência e a família ocupam um lugar central no discurso social 
por transporem um século de mutações. Novas formas de família, novo papel das 
mulheres na sociedade, novas procriações e realizações sexuais são alguns dos focos de 
interdições e de inovações atuais, que assinalam essas mutações (LESOURD, 2004, p. 
26). Objetiva-se analisar e compreender adolescentes de uma escola pública enquanto 
identidades singulares na/pela subjetividade, via escrita de si, num determinado 
momento histórico, social e ideológico. Busca-se dessa forma, investigar como acontece 
a construção da identidade desses sujeitos; Quais os efeitos de sentido que perpassam tal 
subjetividade; e, Quais concepções de sujeito são possíveis vislumbrar. A partir dessas 
indagações, pretende-se pesquisar as representações imaginárias presentes na identidade, 
abordando sobre temas que facilitem a prática da escrita em contextos de situação de 
exclusão, que num dado momento histórico-social, contribuem para moldar os rumos 
identitários desses sujeitos (CORACINI, 2003). Temos como hipótese de que a escola 
pública estadual não dá oportunidade para que o aluno se constitua enquanto sujeito 
singular, afim de que possa desenvolver a prática discursiva da escrita. Esta pesquisa 
situa-se no campo teórico e metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, 
inaugurada por Pêcheux (1988), que considera a linguagem em relação com a 
exterioridade, em que se trabalha no entremeio, por articular três regiões do 
conhecimento: o materialismo histórico, a Lingüística e a Psicanálise. Também 
recorremos às contribuições do filósofo Foucault (1998, 2005) para a questão da escrita 
de si, saber-poder e disciplina. Assim, ao tratar da representação identitária, pretende-se 
discutir a escrita enquanto marca singular na formação desses sujeitos, inaugurando 
assim, a noção da subjetividade do ser falante por estar sempre sujeito à falha, ao lapso, 
uma vez que o discurso e o interdiscurso são o lugar de constituição de um sentido que 
escapa à intencionalidade do sujeito (AUTHIER-REVUZ, 1998), que, a todo o 
momento, é instado a falar de si e do outro na ilusão de que é fonte intencional do 
sentido. Quanto aos resultados, nota-se que os sujeitos-adolescentes são interditados, 
controlados pela instituição, surgindo o silenciamento e a resistência. 
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ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS EM CONTEXTO IMIGRATÓRIO: 

EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA 

 
Mariana Rafaela Batista Silva Peixoto (UNICAMP)  

mariipx@gmail.com 
 
Inserido em uma abordagem discursivo-desconstrutivista, com referência às obras de 
Michel Foucault e Jacques Derrida, principalmente, e trabalhando, de certo modo, com 
conceitos psicanalíticos freudo-lacanianos, o presente estudo visa a analisar 
representações de ensino-aprendizagem do português como língua estrangeira que 
emergem no dizer de imigrantes albergados. As representações, como aqui a 
entendemos, situam-se na ordem do imaginário, que configura-se como o conjunto de 
representações que possibilita ao sujeito “deformar”, recriar as imagens percebidas, 
atribuindo-lhes sentidos diversos, através dos sistemas simbólicos em que se encontram 
imersas” (ANDRADE, 2008). Com o presente estudo, buscamos apresentar alguns 
resultados de análise da nossa pesquisa de mestrado intitulada “Identidade em trânsito: 
imigração, pobreza e errância no Brasil”, que tem por objetivo geral contribuir para as 
reflexões na Linguística Aplicada sobre o que significa ser-estar entre línguas-culturas, 
em contexto de pobreza, na busca de subsídios para outras reflexões que incidam nos 
discursos sobre o ensino-aprendizagem das línguas chamadas estrangeiras. Como 
material de análise da pesquisa, foram utilizados registros coletados através de dez 
entrevistas semi estruturadas realizadas com imigrantes albergados em uma casa de 
passagem chamada Casa do Migrante, localizada na cidade de São Paulo. Nesse contexto 
e, partindo do pressuposto de que para inscrever-se na língua-cultura do outro faz-se 
necessário o luto da própria língua (CORACINI, 2007), fazemos a hipótese de que a 
situação de exclusão socioeconômica provoque efeitos de resistência na inscrição de si na 
língua cultura do outro e, consequentemente, ao luto da própria língua. Para tanto, 
pretendemos, então, responder às seguintes perguntas de pesquisa: 1) Quais são as 
representações de língua-cultura que atravessam o dizer dos entrevistados? 2) Quais são 
as representações de si e do outro que permeiam a narrativa desses sujeitos? Desse 
modo, temos como objetivos específicos de nossa pesquisa: analisar de que maneira a 
presença da língua-cultura do outro, a língua dita estrangeira, incide na constituição 
identitária de imigrantes albergados; analisar e compreender que efeitos de sentido a 
exclusão socioeconômica provoca nos processos de ensino-aprendizagem do português 
como língua estrangeira; como também analisar pontos de identificação e/ou resistência 
em relação a essa língua-cultura, o português. 
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INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS: DISCURSOS, HISTÓRIA E 

FORMAÇÃO 

 
 Rejane Cristina de Carvalho Brito (UNICAMP/UNIMONTES)  

rejane.brito@gmail.com  
 
O presente trabalho é um recorte da nossa pesquisa para doutoramento em andamento 
na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O objetivo desta parte de nossa 
pesquisa é analisar, pela via discursiva, os documentos oficiais e alguns textos que 
orientam e definem a profissão e a função do intérprete de língua de sinais na educação 
dos surdos brasileiros e abordar a identidade do intérprete. Para a análise discursiva nos 
baseamos nos estudos discursivos foucaultianos e também contamos com algumas noções 
da psicanálise freudo-lacaniana. A função do intérprete de línguas de sinais é uma 
profissão recentemente regulamentada no Brasil, porém a atuação do intérprete na 
educação dos surdos não é algo novo. Há registros dos serviços de interpretação da 
língua de sinais desde a revolução industrial, embora não seja possível pontuar um início 
da função do intérprete. Em nossa pesquisa, a relação entre os discursos e a 
memória/história permite ver a identidade do intérprete de língua de sinais como não 
acabada, deslocada e (trans)formada na várias práticas de subjetivação, nos significados 
sócio-histórico-culturais materializados nos dizeres sobre o que é ser intérprete, o que é 
interpretar, nos reflexos inclusivos, educacionais e sociais que norteiam e documentam a 
profissão. Importa adentrar a materialidade discursiva dos textos sobre o intérprete uma 
vez que eles articulam discursos que se atravessam e imbricam formando e 
transformando a imagem do profissional e a sua função na educação de surdos. Em todo 
o país, é possível notar o crescente número de cursos da língua de sinais brasileira 
(Libras) e o aumento na procura de cursos formadores de intérpretes. Tais fatos são 
justificados pela obrigatoriedade da presença do intérprete em todos os níveis e 
contextos educacionais em que houver estudantes surdos, o que tem aumentado a 
demanda pelo profissional no mercado de trabalho. Sendo assim, justificamos a 
necessidade de problematizar os textos que orientam e documentam a profissão do 
intérprete de língua de sinais no Brasil abordando a construção de sua identidade. 
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GRUPO 
26 

MÍDIA E GÊNERO DISCURSIVO 
 

Mônica Santos de Souza Melo (UFV) 
monicassmelo@yahoo.com.br 

O grupo Mídia e Gênero Discursivo se vincula ao Núcleo de Estudos Discursivos, que 
congrega pesquisadores na área de Análise do Discurso. Este grupo se propõe a descrever 
e analisar a configuração dos gêneros midiáticos, de forma a tentar desvendar as 
representações por eles veiculadas. Sabe-se que o papel das mídias como reprodutoras e 
difusoras de valores, crenças e comportamentos é incontestável, o que as torna um objeto 
de interesse crescente para as investigações em Ciências Humanas. Elas funcionam 
orientadas por uma dupla lógica: uma lógica econômica, que faz com que toda mídia aja 
como uma empresa, que ocupa um lugar no mercado de troca de bens de consumo e uma 
lógica simbólica, que faz com que as mídias participem da reprodução e construção da 
opinião pública. A interação entre essas duas lógicas as tornam um objeto altamente 
complexo. O instrumental teórico e metodológico básico adotado é fornecido pela 
Análise do Discurso, especificamente a Teoria Semiolinguística, pela qual todo ato de 
linguagem possui uma dimensão implícita e uma dimensão explícita e deve ser 
interpretado como resultado de um contexto sócio-histórico, do qual depende o seu 
sentido. Assim, o ato de linguagem deve ser visto como um encontro dialético entre as 
instâncias de produção e recepção, que se submetem às circunstâncias do discurso. Tais 
pressupostos são associados a teorias argumentativas, narrativas e a teorias de gênero, o 
que nos permite descrever os diversos gêneros midiáticos, tais como os quadrinhos, as 
publicidades e as telenovelas e programas de televisão em geral, entre outros. 
Considerando que o discurso das mídias resulta de uma associação do código linguístico 
aos códigos visual e, por vezes, fílmico, buscamos conciliar as teorias discursivas a 
trabalhos que contemplam esses outros estratos, adotando contribuições de autores tais 
como Joly, Jost, Aumont e Soulages, dentre outros. A partir desse quadro teórico, 
procuramos empreender uma análise que nos permita compreender o seu funcionamento 
discursivo do material selecionado e os imaginários sócio-discursivos por ele veiculados. 
Nosso grupo vai se compor de três apresentações. O trabalho de Lucas Piter Alves Costa 
aborda a questão da inscrição da grafic novel O Alienista, de Fábio Moon e Gabriel Bá no 
campo quadrinístico. Ana Carolina Gonçalves Reis e Luíza Sá Guimarães analisam as 
imagens das personagens Barbie e Ken, na série intitulada In the Dollhouse, de autoria da 
fotógrafa canadense Dina Goldstein. Por fim, o trabalho de Leonardo Coelho Corrêa-
Rosado e Mônica Santos de Souza Melo trata da configuração do remake da novela O 
Astro, focalizando a configuração do gênero telenovela sob o viés da Teoria 
Semiolinguística.  
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NA CASA DE BONECAS: IMAGENS E IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS 

DE BARBIE E KEN EM DINA GOLDSTEIN 

 
Ana Carolina Gonçalves Reis (FAPEMIG) 

 anacarolreis02@yahoo.com.br  
Luíza Sá Guimarães (FAPEMIG) 

luiza.sa@gmail.com  
 

O objetivo deste trabalho é analisar as imagens das personagens Barbie e Ken, criadas 
pela indústria de brinquedos Mattel, na série intitulada In the Dollhouse, de autoria da 
fotógrafa canadense Dina Goldstein. Disponibilizada no endereço 
eletrônico http://inthedollhouse.net, em 2012, a série reúne fotografias nas quais 
Goldstein propõe uma releitura das imagens e dos imaginários associados aos bonecos. 
Em cena, é retratada a vida nem tão perfeita dos protagonistas, em contraposição à que é 
apresentada pela ficção que vem sendo construída, ao longo dos anos, pela publicidade 
criada para divulgar as novas versões dos bonecos, lançadas de tempos em tempos. 
Barbie, a boneca alta, magra, loira e bem sucedida, divide o cotidiano com o parceiro, 
que, embora figure como um belo homem no imaginário coletivo, está às voltas com a 
sua sexualidade e oferece à esposa um casamento sem amor, nas palavras da própria 
autora. Nosso intento é, assim, nos guiar pelo inventário de aspectos referentes à 
materialidade icônica para apurar e analisar os imaginários sociodiscursivos que podem-se 
depreender a partir da leitura das imagens da série. Como aporte teórico-metodológico 
para nosso estudo, vamos nos valer da grade de análise de imagens proposta por Mendes 
(2011), em sua filiação à Análise do Discurso de linha francesa, mais especificamente, à 
Teoria Semiolinguística. Tal grade contempla as dimensões técnica, situacional e 
discursiva do artefato icônico, o que nos auxiliará a identificar os possíveis efeitos de 
sentido produzidos a partir da leitura das imagens em questão. Nossas discussões também 
serão respaldadas em Charaudeau (2007), no que se refere aos imaginários sócio-
discursivos, em Guimarães (2000) e Pastoureau (2005), no que diz respeito à significação 
das cores, e em Aumont (1993), no que concerne o investimento psicológico da 
imagem. Lançando mão do instrumental teórico citado, pretendemos averiguar se os 
imaginários sociodiscursivos veiculados pelo ensaio fotográfico de Goldstein convergem 
com aqueles propagados na década de 1960, época do lançamento da boneca Barbie, ou 
se, ao contrário, estão em sintonia com os imaginários predominantes na 
contemporaneidade – e, caso estejam, quais são eles. 
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O ASTRO: CONFIGURANDO O GÊNERO TELENOVELA SOB O VIÉS DA 

SEMIOLINGUÍSTICA 

 
Leonardo Coelho Corrêa-Rosado (Bolsista CAPES/REUNI/UFV) 

timtimcorre@hotmail.com  
Mônica Santos de Souza Melo (UFV)  

monicassmelo@yahoo.com.br  
 
Durante o período de julho a outubro de 2011, a Rede Globo exibiu, no horário das 23 
horas, a telenovela O Astro, um remake da novela de Janete Clair apresentada em 
1977/1978. Além de ser um horário diferenciado para o padrão da emissora, a referida 
novela apresentou outras características, como uma extensão de 64 capítulos, que a 
diferem das demais telenovelas exibidas pela Globo nos horários das 18, 19 e 21 horas. 
Assim, o presente trabalho é um estudo da configuração do gênero situacional telenovela 
no que concerne a um de seus formatos, a telenovela das 23 horas. Para realizarmos a 
configuração, consideramos o conjunto dos 64 capítulos de O Astro e o arcabouço 
teórico-metodológico da Teoria Semiolinguística do Discurso, conjugado com o conceito 
de formato, tal como definido por Aronchi de Souza (2004). Partimos, então, das 
restrições situacionais, isto é, das condições contratuais em que este ato de linguagem é 
produzido e interpretado, até as restrições formais, passando pelas restrições discursivas, 
que concernem à organização dos materiais semiológicos em categorias e procedimentos 
discursivos. Além da finalidade, do propósito, das identidades e das circunstâncias 
materiais, que dizem respeito às restrições situacionais dos gêneros situacionais tal como 
aponta Charaudeau (2004), incluímos, como um dos elementos das circunstâncias 
materiais, o formato, já que este, como postula Aronchi de Souza (2004), diz respeito à 
forma e ao tipo de produção de um gênero de programa de televisão, sendo, portanto, 
um elemento que configura o dispositivo material em que se realiza o gênero. Os nossos 
resultados evidenciam que, em termos de restrições situacionais, o referido gênero é 
produzido por uma instância midiática televisiva para uma instância de recepção, 
composta pelos telespectadores que assistem à novela, objetivando entreter esta última 
com uma história ficcional, selecionando, para isso, visadas de pathos, entretenimento e 
informação. As circunstâncias materiais se configuram por um suporte televisivo, por 
uma materialidade plurisemiológica e por um formato que se aproxima do contrato da 
minissérie, já que neste gênero a periodicidade é de quatro vezes por semana (de terça à 
sexta-feira, como nas minisséries da Globo), a extensão é menor que a das novelas, que 
possuem uma média de 160 capítulos, e uma duração de capítulos próxima à da 
minissérie, portanto, menor que as novelas padrões (Cada capítulo de O Astro tem em 
média 40 minutos). Já em termos de restrições discursivas, essas se configuram pela 
seleção dos modos enunciativo, descrito e narrativo como modos enoncivos, pelo uso do 
comportamento delocutivo como modo enunciativo e por uma semiologização verbal, 
visual e gestual. As restrições formais apontam que, em termos de composição textual, o 
gênero se caracteriza pela divisão em capítulos, pela presença de uma abertura e de um 
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encerramento em cada um dos capítulos, pela presença de um resumo do capítulo 
anterior e de anúncios publicitários dos anunciantes da telenovela antes da abertura do 
capítulo, enquanto a construção gramatical se caracteriza por um estilo mais informal de 
linguagem. 
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O ALIENISTA, DE FÁBIO MOON E GABRIEL BÁ: A INSCRIÇÃO DA OBRA 

NO CAMPO QUADRINÍSTICO 

 
 Lucas Piter Alves Costa (UFV/FAPEMIG)  

lucas.alves@ufv.br  
 
Em 2007, os quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá publicaram uma tradução 
intersemiótica do consagrado conto O Alienista, de Machado de Assis. Trata-se de uma 
graphic novel – uma obra autoral de quadrinhos. Mas, afinal, o que é uma graphic novel? 
Quais são os parâmetros para definir uma obra de quadrinhos desse porte? E em relação 
ao formato, quais são as suas recorrências formais? E como uma graphic novel é 
relacionada com outras obras no vasto universo que chamamos de Quadrinhos ou 
instituição quadrinística? O Alienista, de Moon e Bá, pretende ser um texto com status de 
obra autônoma, uma obra de quadrinhos. Mas afinal, o que faz de um enunciado uma 
obra? Que relações autores e obras estabelecem uns com os outros no vasto campo 
discursivo (MAINGUENEAU, 2010) de sua legitimação? A emergência de uma obra, e de 
seu status como obra, certamente, não se dá com sua simples escritura. Há um 
movimento dialógico entre o ambiente sociodiscursivo e a materialidade do texto; 
movimento de tomada da palavra pelo autor em um dado campo discursivo, lugar em que 
diferentes sujeitos enunciadores se colocam constantemente em negociação de uma 
posição. A problemática da legitimação, ou da inscrição (MAINGUENEAU, 2006) se 
intensifica quando se trata da emergência de uma obra adaptada, ou melhor, de uma 
tradução intersemiótica. Quem, num dado campo discursivo, tem autoridade para tomar 
o texto do outro e fazê-lo seu enunciado? Nesse caso, o atravessamento de instituições 
discursivas (a Literatura e os Quadrinhos) gera um campo de confronto de posicionamentos 
estéticos e éticos (o direito de falar a fala do outro) cuja característica latente é a 
interdiscursividade. Amparados em pressupostos da Análise do Discurso 
(CHARAUDEAU, 2004, 2008; MAINGUENEAU, 2006, 2008, 2010), nossa intenção 
neste trabalho é lançar algumas reflexões para a abordagem de uma obra em quadrinhos 
que possibilitem entender muito mais que a estrutura interna da obra (a história e os 
recursos técnicos), mas, sobretudo seu funcionamento discursivo (seus aspectos 
sociodiscursivos). 
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GRUPO 
27 

GEDUEM - GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO 
DISCURSO 
 

Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (UEM) 
tassojs@terra.com.br   

Inclusão e exclusão em práticas discursivas da Modernidade e da Contemporaneidade, 
especialmente a partir da segunda metade do século XIX; história da leitura e museu 
virtual constituem os focos temáticos dos projetos que compreendem as pesquisas 
desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Análise do Discurso – GEDUEM 
(CNPq/UEM): Práticas discursivas, Verdade e Biopolítica em (in)visibilidades: corpo, 
língua e território; Avaliação Socioeducacional, Linguística e do Bilinguismo nas Escolas 
Indígenas Kaingang do Território Etno Educacional Planalto Meridional Brasileiro 
(CAPES/DEB -SECAD – INEP) e Gestos de Interpretação: a ilustração produzindo 
sentidos. Sob os fundamentos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha 
francesa e de seus desdobramentos no Brasil, articulados aos preceitos da Linguística, da 
Semiótica peirceana, das Ciências Sociais, das Artes e da História, as investigações 
desenvolvem-se organizadas em eixos temáticos, assim delineados: (1) (A)normalidades 
em corpos (in)disciplinados: regimes de verdade; (2) Identidade e representação étnica 
em contradição; (3) Políticas Linguísticas e afirmativas; (4) Práticas identitárias e 
discursivas nas mídias; (5) Superfícies de inscrição da materialidade discursiva verbal, 
visual e audiovisual; e (6) História e Práticas de leitura. Dessa forma, os trabalhos de 
pesquisa buscam, pelo movimento de interpretação arquegenealógico, compreender “a 
conduta da conduta” ou a forma de atividade dirigida a produzir sujeitos, a moldar, a guiar 
ou afetar a conduta das pessoas de maneira que elas se tornem pessoas de certo tipo; a 
formar as próprias identidades das pessoas de maneira que elas possam ou devam ser 
sujeito. Com o imperativo de que pelo exercício do poder objetiva-se manter, reforçar e 
proteger aqueles que a ele se opõem, considera-se que o liame dessa relação pode se 
estabelecer no governo em diferentes modalidades, tais como família, escola, igreja ou 
Estado, por meio de práticas diversas, inscritas em diferentes materialidades significantes. 
Fatores estes que possibilitam ao Grupo de Estudos não somente restringir-se a formas de 
demarcação dos perigos, mas também em colocar sua origem, consistência e intensidade 
sob investigação, levando em conta as condições de emergência, de (co)existência e de 
possibilidade das séries enunciativas que constituem o corpus das pesquisas.  
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1968 EM PERSPECTIVA: O JORNAL FOLHA DO NORTE DO PARANÁ 

 
Érica Alessandra Paiva Rosa (G-UEM/CNPq) 

erica.paivarosa@gmail.com  
Ismara Tasso (UEM)  

tassojs@terra.com.br 
 
Norteado pela Análise do Discurso de linha francesa e seus desdobramentos no Brasil, 
pelos estudos linguísticos e culturais desenvolve-se o projeto de Iniciação Científica 
(PIBIC-UEM/CNPq) Banco de dados midiáticos: o ano de 1968 no jornal FNP em 
perspectiva (2011/2012). A pesquisa tem por objetivo compor um banco de dados 
midiáticos digital, compreendido, em termos teórico-metodológico foucaultiano, como 
arquivo, cuja finalidade é reunir e organizar, de forma sistematizada, séries enunciativas 
referentes a materialidades discursivas de diferentes linguagens – verbal, visual e sonora, 
objeto das pesquisas do Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM – 
GEDUEM/CNPq. O projeto trabalha com o jornal Folha do Norte do Paraná (FNP), 
especialmente as publicações que circularam diariamente por Maringá e região 
metropolitana no ano de 1968. Tal ano foi escolhido por ter sido um período muito fértil 
em relação a movimentos sociais, políticos e culturais, ano marcante tanto na esfera 
brasileira, quanto mundial, o qual apontou para uma liberação de costumes e rejeição ao 
que a sociedade ainda tinha de patriarcal. Interessa-nos os feixes de relações, no campo 
discursivo, que as publicações da FNP estabelecem com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e com o campo das políticas afirmativas circunscritas no movimento 
de inclusão/exclusão do brasileiro. Assim buscamos verificar como ocorre o processo de 
construção de sentidos sobre a identidade nacional e o retrato do Brasil através dos 
textos verbais e imagéticos das edições de 1968 da Folha e de suas relações 
interinstitucionais, intersociais e culturais. Concomitantemente nos preocupamos com as 
possíveis manifestações de saberes e poderes, materializadas no jornal, assim como com a 
história e a memória da região Norte do Paraná por meio do veículo de mídia impressa 
FNP. Assim, este projeto tem por objetivo identificar o papel da mídia local na 
construção identitária e de representação do Brasil e do brasileiro, no ano de 1968, por 
meio dos discursos materializados em textos verbalizados e visuais do Jornal Folha do 
Norte do Paraná. 
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O CORPO DEFICIENTE NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMES “ASSIM 

VIVEMOS”: PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO INCLUSIVO 

 
Érica Danielle Silva (PG-UEM/CAPES) 

erica_dsilv@yahoo.com.br 
 Ismara Tasso (UEM)  

tassojs@terra.com.br  
 
De forma específica, e no que tange à identidade e à representação visual de sujeitos 
integrantes de populações minoritárias, as materialidades que versam sobre a inclusão de 
pessoas com deficiência ganham ênfase e visibilidade nas práticas discursivas atuais. A 
recorrente exibição de produções sobre o tema justifica-se por condições de emergência 
e de existência de políticas afirmativas, as quais, sob o extrato da ordem da lei e da 
ordem da historicidade dos sujeitos anormais, podem ser apreendidas especialmente a 
partir do século XX, momento em que se ampliam os serviços de assistência à pessoa 
com deficiência. Assim, o que se enuncia e ao que se assiste sobre a temática na mídia 
consolidam práticas que instituem e promovem políticas de inclusão, cuja emergência 
tem, fundamentalmente, seus princípios relacionados com o progresso da ciência e com 
a sua aplicação em diversos campos, bem como ao engajamento de vários setores da 
sociedade em prol do bem-estar comum (SILVA, 198 7). No último século, inúmeras 
contribuições provenientes de debates científicos e sociopolíticos desencadearam 
mudanças teórico-metodológicas significativas no modo de tratamento e de conceituação 
da deficiência. A curto, a médio e a longo prazos, essas alterações proporcionaram a 
criação de programas e de organizações que ampliaram os benefícios às pessoas 
deficientes, favorecidos pela noção de normalização para a deficiência. Diante de tal 
possibilidade e na singularidade conferida ao regime do olhar a pessoa com deficiência, a 
identificação, nas diversas manifestações artísticas e midiáticas, do que se apresenta 
anormal – seja física, mental ou sensorial – configura-se tanto pelo processo de natureza 
biológica quanto pelas especificidades de outros campos de saber que discursivizam o 
corpo deficiente. Recorre-se, para tanto, ao emprego de mecanismos e de estratégias os 
quais operacionalizam discursivamente nas modalidades verbal, visual e sonora. Trata-se 
de dispositivos operacionais da linguagem audiovisual, por meio dos quais os sujeitos à 
margem são espetacularizados de forma agradável aos olhos do sujeito-telespectador, em 
especial, quando apresentados no efetivo desempenho de diferentes atividades de 
natureza social. Nesse sentido, vinculados ao projeto de pesquisa “Práticas discursivas, 
verdade e biopolítica em (in)visibilidades: corpo, língua e território” e ao grupo de 
estudos GEDUEM – Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM - Universidade 
Estadual de Maringá, enquanto projeto de pesquisa para o doutoramento, objetivamos 
investigar o tecido social na/pela opacidade constitutiva das materialidades fílmicas 
exibidas na 3ª edição do Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência “Assim 
vivemos”, observando o processo de incorporação e de exercício de efeitos políticos na 
representação da pessoa com deficiência em configurações sociais diversas. Ancorando-se 
nos dispositivos teórico-metodológicos da Análise de Discurso de linha francesa, 
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buscamos compreender o modo como o sujeito com deficiência é objetivado e 
subjetivado nessa materialidade discursiva, problematizando a materialidade fílmica 
como um lugar de inscrição de discursividade acerca dos corpos deficientes. Além disso, 
buscamos refletir sobre os recortes do social e do biopoder que são silenciados nas 
materialidades e quais efeitos produzem os movimentos políticos-sociais-econômicos 
constitutivos do discurso para atender à ânsia da inclusão dos sujeitos com deficiência no 
Brasil. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS, VERDADE E BIOPOLÍTICA EM 
(IN)VISIBILIDADES: CORPO, LÍNGUA E TERRITÓRIO 

 
Ismara Tasso (UEM)  

tassojs@terra.com.br  
 
As práticas discursivas circunscritas no campo das políticas nacionais de inserção social, 
ao instituírem “regimes do olhar e do dizer” para a temática inclusão e exclusão, criam, 
por meio da biopolítica – tecnologia de poder – e pelo biopoder – com suas estratégias e 
seus dispositivos disciplinares e de segurança –, as condições de possibilidade para um 
espaço de mobilização política, sociocultural e linguística. Tais condições são alimentadas 
por princípios de cidadania cujas condições de emergência comumente manifestam-se 
em um determinado estado das forças, e cujas condições de (co)existência enunciativas 
definem-se por movimentos descontínuos na ordem da história, da língua e da memória. 
Por esse fio condutor, promover e garantir a concessão de direitos políticos plenos e 
equitativos a todos os homens indistintamente são preceitos regulamentados, 
oficializados e institucionalizados em diversas instâncias governamentais e não 
governamentais. São procedimentos norteados por “regimes de verdade” os quais, 
segundo Foucault (1979, p. 14) estão circularmente ligados a sistemas de poder, que os 
produzem e apoiam, e a efeitos de poder que a verdade induz e que a reproduzem. Nessa 
direção, procuramos estabelecer e delimitar superfícies de inscrição para uma 
materialidade discursiva que faça emergir materialidades significantes referentes a uma 
substância amalgamada, resultante de adequações harmônicas e coerentes no plano da 
visibilidade e contemplem relações de diferentes ordens no plano da invisibilidade dos 
discursos. Nesse processo, entram em conjunção a instância material e os modos de 
significação das materialidades discursivas. Os enunciados assim constituídos e 
destituídos de uma importância temporal singular a um conjunto de fenômenos, ao 
mesmo tempo sucessivos e idênticos, permitem-nos aproximar materialidade e sentido. 
Nessa ordem, corpo, língua e território são tomados como componentes das identidades 
nacional, linguística e étnica, interessando-nos, nesse percurso e pela perspectiva 
linguístico-discursiva, apreender de que modo o conceito de nação, a partir da gênese do 
termo, pode intervir no exercício da biopolítica na e para a discursivização das 
identidades e das representações de brasilidade. 
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HETEROTOPIAS DO OLHAR EM (CIBER)TELA: ARTE, ESPAÇO E SENTIDOS 
EM (DIS)CURSO 

 
Jefferson Gustavo dos Santos Campos (UEM/CAPES) 

jeffersongustavocampos@gmail.com 
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (Orientadora – UEM) 

tassssojs@terra.com.br 
 
No presente trabalho, ainda em fase de constituição e refinamento, a noção de 
heterotopia, advinda dos estudos de Michel Foucault é mobilizada a fim de sustentar uma 
reflexão acerca dos modos de constituição, produção de sentidos e de subjetividades 
do/no espaço virtual da homepage do Museu Casa de Portinari. Conforme os ensinamentos 
do mestre francês, entendemos que, na contemporaneidade, há espaços onde as funções 
e as percepções são desviadas, transmutadas e (res)significadas em relação aos lugares 
comuns onde a vida humana se desenvolve. Nesses ‘espaços outros’, como o próprio 
Foucault optou por denominá-los, a experiência humana se consolida a partir de um 
legado que data do século XIX. Explica-nos o filósofo que a noção de tempo tem perdido 
sua importância, na medida mesma em que o tempo é mitigado pela sua relação com o 
espaço: a simultaneidade é um imperativo da experiência humana ocidental. Daí que 
tempo e espaço fundem-se na configuração de práticas espaço-temporais. Práticas estas 
que delineiam, sem muito segredo, as práticas que nos inquietam e nos impelem a 
empreender um gesto de compreensão, quais sejam, estas que se constituem na 
espacialidade simultânea por excelência, a espaço-temporalidade do espaço virtual. 
Enquanto uma rede de conteúdos disponíveis, o espaço virtual apresenta-se como a 
iminência do universal ao se materializar aos olhos por meio de um click no botão do 
mouse. A possibilidade de acumulação e distribuição de (todas as) informações, como uma 
rede atravessada por diferentes memórias por meio das quais os sentidos se definem no 
deslocamento dos usuários por meios dos (hiper)links, definem a imagem que se tem do 
espaço da Web. Assim, o espaço virtual (porque se pretende universal) é reconhecido 
como um espaço de temporalidades entrelaçadas em fios de memória incontáveis, cujas 
materialidades se dão a ver no corte da inércia, ou termos precisos, na inscrição dos 
sujeitos na história, na mobilização da(s) memória(s) por meio do click. Tangenciado por 
essa forma de entrada no corpus da pesquisa, o espaço digital é tematizado como esse 
espaço outro, no qual a realidade é colocada em suspenso e a virtualidade é aceita como 
o possível a vir ser/existir. A partir das breves reflexões expostas e amparados pelos 
pressupostos teóricos da Análise de Discurso franco-brasileira entrecruzada, sobretudo 
pelas contribuições dos estudos do filósofo Michel Foucault, buscaremos compreender o 
processo discursivo por meio do qual a materialidade discursiva do museu digital Casa de 
Portinari, no espaço heterotópico do discurso (ciber)artístico portinariano, torna-se 
condição de possibilidade para a constituição de um espaço arquitetônico efêmero e de 
sentidos em trânsito, cuja maior implicação é a constituição de um efeito-leitor. 
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BANCO DE DADOS CUIA/GEDUEM: VESTIBULAR INDÍGENA 

 
Luana de Souza Vitoriano (G-UEM/CAPES/DEB -SECAD – INEP)  

luk_vitoriano@hotmail.com  
Ismara Tasso (UEM-(CAPES/DEB -SECAD – INEP) 

 tassojs@terra.com.br 
 
O seguinte exposto tem por finalidade responder à indagação a respeito da forma como 
os sujeitos indígenas se relacionam com a leitura e com a escrita na língua portuguesa no 
processo seletivo do Vestibular para os Índios. Assim, a coleta de dados em processo 
incidirá sobre os arquivos existentes nas Instituições Públicas Estaduais de Ensino 
Superior do Paraná, os quais constituirão o corpus de pesquisa sobre o referido processo 
de ingresso das minorias indígenas ao ensino superior. A pesquisa será desenvolvida em 
três etapas. A primeira delas consistirá na coleta de dados propriamente dita; a segunda 
etapa compreenderá a sistematização e a organização dos dados levantados; e, por fim, a 
terceira etapa compreenderá a análise dos dados sob a perspectiva linguístico-discursiva. 
O projeto justifica-se pelo fato de o GEDUEM já possuir inúmeros trabalhos e pesquisas 
que envolvem a cultura indígena, sendo que o grupo procura ampliar cada vez mais seus 
conhecimentos sobre a respectiva área para continuar seu percurso em investigar a 
constituição identitária e representativa do sujeito brasileiro, especificamente, aqueles 
que se encontram à margem da sociedade e sofrem diariamente o confronto entre 
exclusão e inclusão. Desse modo, é interessante, avaliar a necessidade de encontrar 
outras perspectivas que possibilitem a análise do desenvolvimento indígena em sua dupla 
jornada linguística, e é exatamente isso a que esse projeto se propõe. Para isso todo o 
empreendimento teórico-analítico fundamenta-se nos preceitos arqueogenealógicos 
foucaultianos, das teorias linguísticas e dos estudos culturais, em busca de estabelecer 
parâmetros avaliativos que possibilitem determinar a “maturidade linguística” (domínio 
da Língua Portuguesa) do vestibulando indígena. Como acontecimento discursivo, o 
Vestibular Indígena é lugar de memória e de história em meio à contradição linguística e 
étnica, fatores que justificam o presente projeto a fim de subsidiar o Grupo de Trabalho 
Permanente de Educação Superior Indígena – GTPESI/CUIA. Trata-se de um projeto de 
impacto social, uma vez que os resultados podem contribuir para o desenvolvimento de 
ações em prol do egresso indígena. 
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A MÍDIA TELEVISIVA CONTEMPORÂNEA E A CONSTITUIÇÃO 

IDENTITÁRIA DO SUJEITO DA DIVERSIDADE: O INDÍGENA BRASILEIRO 

EM CENA 

 
Marineusa Ferreira de Oliveira (PG-UEM) 

maryolive@gmail.com  
Ismara Tasso (UEM) 

 tassojs@terra.com.br  
 
Partindo do pressuposto de que a contemporaneidade é contemplada por discursos os 
quais colocam em pauta a promoção da diversidade, notadamente por meio da 
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, documento promulgado pela 
UNESCO (2002), e considerando que a formatação cultural do Brasil advém de um 
processo no qual a diversidade étnica foi determinante para a instituição das diversas 
formas de manifestações culturais, observa-se que a globalização estabeleceu avanços 
tecnológicos de forma que dispositivos como a televisão tornaram-se presentes na 
maioria dos lares brasileiros, sendo essa mídia reconhecida por muitos estudiosos como 
produtora e propagadora de discursos os quais alcançam o status de verdades cotidianas, 
especialmente os discursos presentes nos telejornais. A questão da diversidade seja social, 
cultural, identitária ou biológica possui a singularidade de conclamar os diversos povos à 
constituição da nação brasileira por meio dos discursos de pertencimento os quais 
encontram nas mídias o espaço para sua propagação, tal é o caso da promoção das 
relações interculturais entre indígenas e não indígenas. Tais relações se instauram por 
meio dos discursos e, portanto, estabelecem jogos de força, dadas as categorias 
discursivas de saber, poder e verdade as quais podem instituir regularidades nas formas 
de representação verbo visuais de identidades e de manifestações culturais por meio de 
práticas discursivas circunscritas aos telejornais. Dessa forma, tais práticas discursivas 
podem direcionar as relações sociais e promover a inclusão do indígena na sociedade não 
indígena como igual, mas, podem ao mesmo tempo colocar em funcionamento técnicas 
de biopolítica, biopoder e governamentalidade as quais circunscritas às invisibilidades 
discursivas, podem produzir efeitos de sentido ao promover possíveis identidades ao 
indígena e ao sobrepor saberes culturais de uma sociedade em relação a outra. Diante 
disso, o presente estudo amparado nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso 
francesa, especialmente nos direcionamentos dados por Michel Foucault, suas 
ramificações brasileiras e nos Estudos Culturais, visa demonstrar, nas formas de 
representações verbo visuais do indígena brasileiro e seu campo de saber, o modo como 
as práticas discursivas do campo telejornalístico podem instituí-lo ao âmbito da inclusão, 
mas também, da exclusão e da não legitimidade. Servimo-nos, para tanto, de um corpus 
composto por reportagens, notícias e um documentário propagado pela televisão 
brasileira em seus telejornais no que tange à discursivização do indígena brasileiro dentre 
os anos de 2009 a 2012. 
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A LEITURA E A IMAGEM: PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 
Roselene de Fatima Coito (UEM)  

roselnfc@yahoo.com.br  
  
A relação do homem com a imagem é, até onde apontam os estudos, principalmente, 
antropológicos, mais antiga do que com a palavra. Este homem, interpelado em sujeito 
pelo inconsciente e pela ideologia, passa a ser subjetivado nas relações sociais e 
objetificado enquanto sujeito pela ciência. Esta, até a metade do século XX 
predominantemente positivista, impõe a soberania da palavra sobre a imagem. Nesta 
imposição de soberania da palavra sobre a imagem, a leitura ganha uma configuração de 
decifração de signos e não de produção de sentidos, tendo em vista que, pressupôe-se, 
em algumas vertentes de estudos, a transparência da linguagem. O mesmo se deu com a 
imagem. A partir do momento em que a perspectiva passa a ser um traço do desenho, a 
imagem ganha uma dimensão de realidade e pressupõe uma transparência. Contudo, a 
partir dos estudos de Marx, Freud e Nietzsche, no qual, Michel Foucault intitula de 
Teathrum Philosophicum essa pretensa transparência da linguagem – língua e imagem – 
passa a ser questionada. Marx, na interpretação da sociedade, Nietzsche na interpretação 
dos homens e Freud na interpretação do inconsciente. A ciência até então positivista e 
exata é posta em xeque e os estudos da interpretação da sociedade e deste homem social 
passa a ser a preocupação dos filósofos do discurso, tendo em vista que, segundo 
Foucault, a soberania, hoje, é do discurso. Mas que entendimento se tem sobre o 
discurso? Na perspectiva foucaultiana, o discurso é um jogo; um jogo de escritura, de 
leitura e de troca. Neste jogo venera-se o discurso e, ao mesmo tempo, teme-se o 
discurso. Dessa forma, não se busca a universalidade de um sentido, mas traz-se à luz o 
jogo da rarefação imposta. Portanto, partindo-se desta perspectiva e tomando a imagem 
como discurso, na perspectiva peuchêuxtiana – em que a imagem entrelaça a memória 
histórica, social e mítica, propomos nosso objeto de pesquisa, qual seja, a ilustração do 
livro infantil e a produção de sentidos, tendo como pressuposto de que a ilustração 
enquanto discurso, não apresenta uma universalidade de sentido e também, ao 
materializar memórias entrelaçadas, é carregada de opacidade e como tal, produz 
sentidos, os quais reforçarão a prática da leitura como um trabalho de compreensão – do 
lido - e interpretação – da sociedade. 
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HOWL’S MOVING CASTLE X HAURO NO UGOKU SHIRO: TRADUÇÕES 

EM DIFERENTES MATERIALIDADES INTERPRETADAS ATRAVÉS DA 

ANÁLISE DO DISCURSO 

 
Verônica Birello (PG-UEM)  

ve_mione@hotmail.com  
 
Neste trabalho, busca-se discutir e analisar como o modo contar exerce seu poder sobre 
o modo mostrar quando se trata de adaptações. Assim como se discute amplamente a 
questão do original nos estudos da tradução, a adaptação ou tradução intersemiótica traz 
consigo a mesma relação de poder que se atualiza não somente entre as diferentes línguas 
na tradução propriamente dita, proposta por Jakobson, mas que se reatualiza na tradução 
intersemiótica, ou seja, entre as diferentes mídias. Segundo Diniz (2005), quando se 
pensa em adaptação, muitas vezes o conceito se restringe a uma mera “transposição” dos 
livros para a tela e esquecemos que adaptação significa, também, tradução. Entretanto, 
mesmo que num primeiro momento a tradução não seja considerada, a questão do 
original se evidencia como um aspecto valorativo da obra final. Considerando a tradução 
da materialidade escrita para as telas, procura-se ampliar as discussões debatendo as 
teorias que tratam do tema, com enfoque na obra de Hutcheon e Plaza, abordando 
também, questões trazidas por Benjamin e Hermans sobre o original, bem como à luz da 
desconstrução, (DERRIDA, 2002), o qual assevera que todo texto “original” ou de 
partida já nasce endividado e, portanto, pode ser lido ou traduzido para sua própria 
sobrevivência. Ao trabalhar com a materialidade da adaptação ocorrida na tradução 
intersemiótica, definiu-se como objeto de pesquisa o livro Howl’s moving castle de 
Diana Wynne Jones adaptado para o filme Hauro no ugoku shiro do diretor japonês 
Hayao Miyazaki, pensando nas diferentes relações de imagem que representam as 
diferentes personagens enfocando a personagem principal Sophie e os outros personagens 
que são interpretados e (re)criados na nova obra. Aliando essa reflexão com os autores 
citados e com alguns conceitos propostos por Michel Foucault e por outros teóricos da 
analise do discurso francesa, tem-se o intuito de levantar e analisar o deslocamento de 
sentidos e ressignificações desta adaptação. 
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GRUPO 
28 

GPLiDiS - LINGUA(GEM), DISCURSO E SUBJETIVIDADE   
 

Angela Derlise Stübe (UFFS-Chapecó) 
angelastube@uffs.edu.br  

O Grupo de Pesquisa “Lingua(gem), discurso e subjetividade” congrega pesquisadores, 
técnicos e acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul, em interlocução com 
Grupos de outras Instituições. Tem como objetivo principal investigar teórica e 
analiticamente questões relacionadas à Análise de Discurso, tais como o contexto 
epistemológico de constituição desse campo de conhecimento, o dispositivo analítico, as 
políticas da memória, as articulações entre discurso e história na constituição dos 
enunciados, formas de subjetivação e constituição de identidades. Para dar conta desse 
objetivo, organiza-se em três linhas de pesquisa - a) Língua e discurso; b) Linguagem e 
identidade; c) Discurso e formas de subjetividade - que dialogam entre si. Os projetos 
reunidos se propõem a tematizar, a partir de diferentes corpora, a produção de 
memórias, os processos de subjetivação e a constituição de identidades, considerando 
elementos históricos, culturais, políticos e ideológicos. Essas pesquisas têm em comum 
tomar o discurso como constitutivo do sujeito; compreender a inscrição do enunciador na 
língua como fundamental a sua constituição identitária; e o ideológico como constitutivo 
da discursividade. Os referenciais teóricos nos quais se apoiam as pesquisas deste grupo 
situam-se em diferentes perspectivas discursivas de variadas orientações teórico-
metodológicas: pecheutiana; foucaultiana; bakhtiniana; em diálogo com conceitos 
psicanalíticos de base freudo-lacaniana; discursivo-desconstrutivista. Todas estas possuem 
em comum a problematização da prática discursiva do enunciador. Dessa maneira, esse 
grupo de pesquisa apresenta-se como um espaço acadêmico destinado à investigação de 
questões linguístico-discursivas, em seus aspectos sociais, históricos, culturais, políticos e 
ideológicos. Neste evento, abordaremos aspectos de quatro pesquisas em andamento que 
estabelecem interlocuções com os estudos foucaultianos. Um destes estudos traz uma 
discussão teórica a respeito da instituição prisional como local de instauração da 
docilidade e da prática da humilhação, vista pela perspectiva de Michel Foucault e de 
Giorgio Agamben. Já os outros três pautam-se em abordagens teórico-analíticas que 
tocam a produção de subjetividades em diferentes corpora, a saber: a análise das práticas 
homossexuais no Brasil segundo uma axiologia que difere entre uma positividade 
masculina e um fantasma de efeminização constante; uma discussão sobre a constituição 
dos sujeitos em relação às técnicas de si no campo do discurso político, por meio da 
análise de duas entrevistas e dois pronunciamentos de Lula; análise de narrativas de 
professores, nos quais contam a sua história como leitores, nessas escritas de si, interessa-
nos discutir os processos de subjetivação e representação que aí se presentificam. 
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HISTÓRIA DE LEITURA: IDENTIDADE E ESCRITA DE SI EM MEMORIAIS 

DE PROFESSORES 

 
Dra. Angela Derlise Stübe (UFFS – Chapecó/SC)  

angelastube@uffs.edu.br  
 
Neste texto, nós nos propomos a analisar textos de professores, nos quais discutem 
representações a respeito de leitura e narram a sua história como leitores. Nessas escritas 
de si, interessa-nos discutir os processos de subjetivação e representação que aí se 
presentificam. Partimos do pressuposto que o discurso do sujeito é sempre constituído 
segundo determinadas condições de produção, que consignam os efeitos de sentidos, a 
partir de sua inscrição na história e na linguagem. Nessa perspectiva, os sentidos estão 
sempre à deriva e em constante movimento, gerando mexidas nos processos 
identificatórios do sujeito. Ao escrever – e (re)visitar sua história de leitura – o professor 
(re)significa-se e pode ocupar outras posições sobre a leitura e sobre si. Entendemos, 
então, que o lugar da escritura se instaura como lugar psíquico de constituição de 
subjetividade e de identidade, esta em constante fluxo, sujeita a ressignificações e 
constitutivamente heterogênea. Em termos metodológicos, solicitamos a cinco 
professores de educação básica da região oeste de santa catarina que narrassem, por 
escrito, suas lembranças sobre como aprenderam a ler e o papel que a leitura exerceu em 
seu percurso de formação pessoal. Nas análises, percebemos que nas narrativas os 
professores colocam em funcionamento as imagens de si e as imagens do outro, as quais 
acabam por afetar a sua – ilusória - constituição identitária. O referencial teórico em que 
se apoia esta pesquisa, situa-se numa perspectiva discursiva que dialoga com a noção 
foucaultiana de escrita de si, como possibilidade de engendrar – no dizer – modos de 
produção de um eu. Tal perspectiva nos permite problematizar a prática discursiva do 
sujeito, sempre cindido e em constante movimento. A interface que buscamos nessas 
teorias é compreender o sujeito na sua heterogeneidade e na sua contradição inerente, 
como também as determinações histórico-sociais e culturais - permeadas pelo desejo e 
pelo inconsciente – que lhe são próprias. 

 
  

mailto:angelastube@uffs.edu.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

249 

 

A PRODUÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE E A CODIFICAÇÃO MORAL 

  
Dr. Atílio Butturi Júnior (UFFS-Erechim) 

 atilio@uffs.edu.br 
 
Este trabalho parte de uma perspectiva arqueogenealógica e tem como objetivo traçar 
uma análise das práticas homossexuais no Brasil segundo uma axiologia que difere entre 
uma positividade masculina e um fantasma de efeminização constante. O corpus de 
análise centra-se nos discursos das décadas de setenta e oitenta, quando supostamente 
aparece uma positivação da homossexualidade no país, de acordo com um discurso 
monossexual, e é composto das seguintes séries discursivas: os discursos do campo 
antropológico, que afirmam uma cisão em relação à hierarquia sexual a partir da década 
de setenta; os discursos da imprensa alternativa e seu papel na construção de um 
imaginário popular da identidade homoerótica; o discurso literário em sua vertente 
contestadora dos padrões de identificação e em sua politização do discurso sexual. 
Inicialmente, descreve-se como o campo antropológico fomentou uma separação entre 
homossexualidades urbanas e igualitárias e outras, periféricas e arcaicas. Indo adiante, 
analisa-se o modo de funcionamento do jornal Lampião da Esquina, primeiro jornal gay 
brasileiro e cujo objetivo era romper com os padrões de uma chamada "imprensa bicha". 
Finalmente, retoma-se o discurso de Caio Fernando Abreu, João Silvério Trevisan e João 
Gilberto Noll, observando em sua escritura tanto a empresa de ultrapassamento da 
heteronormatividade quanto a permanência discursiva de um arquivo patriarcal. As 
análises do corpus, de forma geral, apontam para duas estratégias distintas: de um lado, a 
assunção de enunciados de igualdade e virilidade, segundo os modelos internacionais; de 
outro lado, a cisão entre formas de subjetivação a partir de uma homossexualidade 
masculina positiva e a produção de uma alteridade feminina e passiva, notadamente 
denegada e silenciada. A partir das discussões, nota-se que, não obstante os avanços de 
politização discursiva das décadas de setenta e oitenta, esses discursos da/sobre a 
homossexualidade masculina ainda revelam a manutenção dos estigmas ligados à 
efeminização e à passividade. Dessa perspectiva, a hipótese é que, apesar de se marcar 
pela resistência e por enunciados de igualdade e de democratização, essa discursividade 
recorre à codificação moral na produção das subjetividades, deixando em suspenso sua 
efetividade no que tange à subversão ética. 
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UMA ANÁLISE DA DEMIURGIA DE SI NA FALA DO PRESIDENTE LULA 

DURANTE O MENSALÃO 

 
Eric Duarte Ferreira (UFFS)  

ericletras@yahoo.com.br  
 
Considerando o processo discursivo de problematização da figura do presidente Lula 
durante o escândalo do mensalão, entre 2005 e 2006, nosso interesse é investigar como 
este indivíduo se constitui sujeito, no interior do jogo enunciativo de sua fala pública, no 
qual a demanda por um dizer verdadeiro o interpela a se constituir sujeito político-
presidente. A fim de dar continuidade a nossa pesquisa de doutoramento, analisamos 
duas entrevistas e dois pronunciamentos de Lula tendo em vista o exame do duplo 
movimento de fala que envolve a personificação do verdadeiro e a exposição de si como 
sujeito dessa verdade. A esses dois movimentos enunciativos correspondem, 
respectivamente, a relação do sujeito consigo mesmo e a relação dele com os outros. 
Assim, o objetivo desta pesquisa se insere no quadro de uma analítica da constituição do 
sujeito, na relação com a verdade, dentro de procedimentos de governo. Pretendemos 
seguir a trilha que foi aberta por Michel Foucault, em seus últimos estudos, nos quais o 
autor buscou analisar a constituição dos sujeitos em relação às técnicas de si no campo do 
discurso político. As análises de Foucault, presentes no Curso “O governo de si e dos 
outros” (1982-1983), sobre a problematização da prática da parrêsia política na 
democracia helênica, serviram de base para formularmos nossas hipóteses: primeiro, 
acreditamos que é dirigida ao presidente Lula uma demanda por um dizer verdadeiro 
próximo ao da enunciação parresiástica. Assumimos como segunda hipótese que o espaço 
discursivo que se abre para a constituição do sujeito político governante se dá a partir da 
impossibilidade de imbricar a prática de algo próximo à parrêsia ao seu modo de 
governar a si e aos outros; em terceiro lugar, acreditamos que aquele que fala na fala do 
presidente Lula, ao se constituir nesse espaço de impossibilidade da parrêsia, o faria 
mediante a enunciação de aproximações do verdadeiro, ou de meias-verdades (demi-
vérité), que o afastariam do compromisso ético para com seu próprio dizer. 
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O APRISIONAMENTO DOS CORPOS: FOUCAULT E AGAMBEN 

  
Luciana Iost Vinhas (UFFS/UFRGS)  

lucianavinhas@gmail.com  
 
Como objeto da presente reflexão, temos a instituição prisional, local de instauração da 
docilidade e da prática da humilhação, vista pela perspectiva de dois filósofos, a saber, o 
francês Michel Foucault e o italiano Giorgio Agamben. O trabalho é, portanto, de ordem 
teórica, e tem o objetivo de tecer considerações sobre essas duas perspectivas. Podemos 
dizer que, para Foucault, na história da repressão, há dois momentos: a punição e a 
vigilância. Isso se dá, principalmente, porque vigiar passa a ser considerado mais eficaz e 
rentável do que punir, segundo a economia do poder. Além disso, foi operado um 
deslocamento do objeto da repressão, isto é, na punição era o corpo; na vigilância, a 
alma. Isso indica que, para a sociedade capitalista que adota os sistemas repressivos de 
vigilância, o sujeito é compreendido de acordo com a concepção cartesiana, ou seja, é 
dividido em corpo e alma. Nesse sentido, é a alma que deve ser reprimida, e não o 
corpo. O exercício do poder, o qual, para Foucault, é o que existe de mais material na 
sociedade, acontece através de ações em um nível cotidiano, na forma de micro-poderes. 
Nesse sentido, essa filosofia tem na noção de disciplina a base para a compreensão do 
controle dos comportamentos individuais, sendo ela a modalidade através da qual se 
vigiam e dominam os corpos. Quanto a Agamben, é possível dizer que ele tem como 
conceito principal a vida nua, ou seja, a transformação da totalidade da vida em objeto de 
gerenciamento pelo estado. Esse conceito reflete a categoria foucaultiana de biopolítica 
ou biopoder, e é através de trabalhos sobre os campos de extermínio que Agamben 
justifica a vida nua. Ele refere que existia uma distinção entre uma vida considerada digna 
e outra indigna de ser vivida, esta sendo aplicada aos judeus. Eles não eram, então, 
sujeitos, pois eram extirpados de cidadania. Para teorizar mais essas noções, o autor 
apresenta a dupla designação dos gregos para a palavra vida. Essa palavra é, ao mesmo 
tempo, zoé, ou seja, o simples ato de viver, aquilo que os homens dividem com os 
animais, e, também, bios, significando a forma de viver de um indivíduo ou de um 
grupo. À zoé se aproxima a categoria do Homo sacer por ele criada: o sujeito da vida 
nua. Agamben chama de vida nua algo denominado por Foucault como morte do 
homem, ou seja, um ser humano que está sendo vitimado e sofre uma série de 
desumanizações. Elementos de consonância são identificados entre as duas perspectivas, 
levando à compreensão de que, dentro da prisão, a subjetividade, destituída de 
linguagem, torna-se um objeto do poder, sendo uma vida que não precisa ser vivida. 
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GRUPO 
29 

MCD – MEMÓRIA, CULTURA E DISCURSO 
 

Jarbas Vargas Nascimento (PUC-SP)  
jvnf1@yahoo.com.br  

Márcio Rogério de Oliveira Cano (IPF)  
mr.cano@uol.com.br  

Este Grupo de Pesquisa reúne pesquisadores e discentes da pós-graduação e graduação 
envolvidos na discussão da relação história, discurso e ensino de língua portuguesa e está 
vinculado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Nosso objetivo, nesse Grupo, é fazer circular 
pesquisas produzidas ou em processo de produção, que tenham como tema os princípios 
teórico-metodológicos da Análise do Discurso e suas possíveis intervenções e 
contribuições no ensino de Língua Portuguesa. A motivação central do Grupo é buscar o 
lugar da língua, da linguagem e da cultura nas diferentes práticas sociais organizadas por 
discursos como o jornalístico, publicitário, religioso, acadêmico, literário, político, entre 
outros e a forma como o trabalho com esses discursos podem entrar na sala de aula e 
colaborar na formação do leitor e do produtor de texto, assim como propiciar o 
desenvolvimento da reflexão sobre a língua e a linguagem de forma a compreendê-las 
dentro de seu lugar social e determinadas pelos discursos em que circulam. Nesse 
sentido, destacamos os trabalhos voltados aos gêneros do discurso como dispositivo 
comunicacional que liga esse lugar social aos textos produzidos e lidos. Como quadro 
teórico-metodológico, investimos nos pressupostos, princípios e métodos da Análise do 
Discurso de linha francesa, nas abordagens de Maingueneau, que postula o primado do 
interdiscurso, entendendo que toda manifestação enunciativa é atravessada por uma noção 
caótica de vários discursos, que compõem o posicionamento do enunciador. Nesse 
sentido, queremos relacionar o ensino de Língua Portuguesa a dispositivos como gêneros 
do discurso, cenografia, além do ethos, dos planos semântica global etc. Tais pesquisas 
têm revelado que a Análise do Discurso possui uma metodologia de interpretação de 
textos bastante eficiente, pois nos permite desvelar estratégias discursivas no uso dos 
gêneros do discurso, contribuindo para a formação de um leitor/produtor de texto 
eficiente, crítico e consciente do processo de construção de sentido. Além disso, alguns 
desses estudos têm mostrado que uma perspectiva de ensino de Língua Portuguesa com 
base em pressupostos, que visem à discursividade e as perspectivas enunciativas, podem 
levar os professores a repensarem o ensino de leitura e escrita, valorizando o sujeito que 
lê e o sujeito que produz discurso, levando em consideração as contribuições de 
diferentes áreas do conhecimento, tais como a psicologia da aprendizagem, a sociologia da 
educação, a antropologia e as teorias da comunicação. Por fim, com este Grupo de 
Pesquisa, buscamos propiciar um sólido debate entre pesquisadores, que já vêm 
apresentando alguns resultados, com outros pesquisadores que atuam nessa mesma 
perspectiva, a partir de projetos em andamento ou que já se apresentem em fase de 
finalização.  
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A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO NA SEÇÃO RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DA REVISTA POMBA BRANCA DA SEICHO-NO-IE 

 
Claudia Silva Fernandes (PUC-SP)  

csfernand@ig.com.br  
 
A Religião pode ser considerada um discurso e, por isso, possível de ser examinada do 
ponto de vista da Linguística. Tendo em vista que o homem se constitui na/pela 
linguagem, consideramos necessário analisar seu discurso, na medida em que a Religião 
se coloca como uma prática social e oferece normas de conduta social. Além disso, 
acreditamos que relacionar os estudos da Análise do Discurso (AD) ao ensino de Língua 
Portuguesa, mais especificamente, à leitura de textos com os mais variados temas, 
poderá contribuir para o desenvolvimento de leitores críticos tanto em relação a fatos da 
língua, como a reflexões sobre temas e comportamentos, que nos identificam como 
pertencentes a uma cultura/religião. Escolhemos a Revista Pomba Branca, publicada pela 
Seicho-No-Ie, por ser um veículo doutrinário mensal, voltado às mulheres e com uma 
tiragem significativa de 200.000 exemplares. Nesta publicação, analisaremos a seção 
“Relato de Experiência”, que apresenta a fala de adeptas sobre a mudança de vida que 
esta filosofia lhes proporcionou e às suas famílias. Verificaremos, nessa seção, como se dá 
a constituição do ethos discursivo e quais são as estratégias discursivas escolhidas pelo 
enunciador para se manifestar e conseguir a adesão de seus co-enunciadores. 
Acreditamos que, nesta parte da revista, o discurso constrói uma expectativa de que as 
adeptas, ao compartilharem valores, crenças e suas experiências/práticas religiosas na 
Seicho-No-Ie, poderão levar as leitoras da revista a aceitarem as verdades preconizadas 
pela instituição. Optamos por este objeto de análise, pois acreditamos que ao levarmos 
para sala de aula diversos tipos de discursos que circulam na sociedade e analisá-los com 
os dispositivos oferecidos pela Análise do Discurso, poderemos colaborar para a 
formação de bons leitores e produtores de textos, uma vez que é importante que os 
alunos percebam, de forma reflexiva, que os discursos funcionam como propagadores de 
sentidos, de informações e se articulam com valores e modos de vida. Utilizaremos, 
neste trabalho, as teorias sobre o ethos discursivo postuladas por Dominique 
Maingueneau. 
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UM OLHAR SOBRE O TEXTO LITERÁRIO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE 

O DISCURSO 

 
Mara Rubia Neves Costa Fanti  (PUC-SP) 

fantimara@gmail.com  
 
O ensino do discurso literário constitui-se em um desafio para os professores do Ensino 
Médio, tendo em vista o distanciamento entre o texto literário, objeto de estudo dessa 
fase escolar e aqueles que são lidos e comentados em profusão pelos alunos. As listas de 
livros mais vendidos desmentem a premissa de que o público jovem não lê ou não se 
interessa por esse tipo de discurso. Percebemos que as obras que figuram o topo dessas 
listagens são destinadas a esse público, filmes baseados no enredo de autores ditos 
comerciais são produzidos e comunidades são formadas nas redes sociais com o intuito de 
demonstrar o posicionamento dos adolescentes com relação a personagens e 
comportamentos retratados nessas obras. Questiona-se a qualidade daquilo que se lê e a 
aplicabilidade dos best sellers para a formação de um público consumidor do discurso 
literário produzido por autores consagrados devido à qualidade de sua produção. Nesse 
contexto, o presente estudo, pautado na Análise do Discurso de linha francesa, por meio 
de categorias como o interdiscurso, a cenografia e o ethos que tem por finalidade 
desvelar os sentidos em discursos de diferentes campos objetiva propor estratégias de 
leitura e análise do discurso literário ao docente do Ensino Médio em uma perspectiva 
interdisciplinar. Esse novo olhar sobre essa modalidade discursiva se distancia da fórmula 
atualmente adotada nas principais escolas particulares que se propõe a empregar trechos 
de textos literários como confirmação de teorias formuladas em ambiente acadêmico, 
fundamentais para a constituição das apostilas e manuais didáticos, cuja principal 
característica é a memorização em detrimento da multiplicidade de sentidos 
proporcionada pelo discurso literário. Como resultado, visa-se a aproximação dos 
educandos com textos de escritores do cânone literário, bem a formação de um público 
leitor de obras relevantes para a Literatura Brasileira e Portuguesa. 
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UMA PROPOSTA DE ENSINO DE GRAMÁTICA NA PERSPECTIVA DOS 

GÊNEROS DO DISCURSO 

 
Prof. Dr. Márcio Rogério de Oliveira Cano (IPF) 

mr.cano@uol.com.br 
Prof. Ramon Silva Chaves (PUCSP)  

ramon.schaves@gmail.com 
 
Em decorrência das discussões geradas pelo grupo de pesquisas Memória, Cultura e 
Discurso da Língua Portuguesa escrita no Brasil, da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, pretende-se analisar gêneros do discurso com a finalidade de entender, a 
partir dos pressupostos de Bakhtin (2007), de conteúdo, forma e estilo, e a ampliação 
que a Análise de discurso de linha francesa oferece a para essa categoria, de que maneira 
a gramática pode ser trabalhada em uma perspectiva dos gêneros do discurso. Viver em 
sociedade significa estar em uma rede estabelecida pela comunicação, em uma 
perspectiva linguística-discursiva, entende-se que a comunicação acontece por meio de 
enunciados que são lidos em práticas de interação entre enunciadores, conquanto cada 
enunciado aponte para um novo conteúdo temático, cada um desses enunciados estará 
moldado à uma prática social repetida, relativamente estável a qual denominamos 
gêneros do discurso. O trabalho que se interesse pelos gêneros do discurso parte do 
pressuposto de que não há texto que possa ser analisado distante de sua zona de 
produção, portanto, para a análise de um gênero do discurso é necessário considerar não 
apenas o campo linguístico, mas o discursivo. Isto posto, considera-se que a gramática 
pode ser entendida para além de um manual de regras ou de descrição de língua, e sim 
um dos mecanismos de produção de um gênero que circule em sociedade, que marque 
uma posição e que esteja de acordo com o universo relativamente estável do gênero que 
manifesta, considerando que as escolhas gramaticais e lexicais são relativas ao estilo, seja 
do gênero, do enunciador ou imposto pela esfera de circulação. Para a adequação desses 
pressupostos, propõe-se uma análise de uma amostra de gêneros selecionados para o 
ensino de anúncio publicitário, que têm em si grande potencial discursivo ao que tange às 
marcas de posicionamento, interesse e, mais que isso, forte influência sobre o cidadão 
contemporâneo. Desta maneira, o interesse é ampliar a reflexão sobre a aplicação dos 
conceitos gramaticais, dentro de uma perspectiva do uso. 
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ANÁLISE DO DISCURSO SINDICAL NO JORNAL DA APEOESP 

 
Renato Lopes Sabino (PUC-SP) 

tatosabino@gmail.com  
 
Em nossa apresentação, faremos uma análise do discurso sindical da classe dos 
professores da rede pública do estado de São Paulo, utilizando como corpus o editorial do 
jornal bimestral publicado pela Apeoesp. Como fundamentação teórica para nosso 
trabalho, recorreremos à Análise do Discurso (AD) de linha francesa, pois consideramos 
as teorias propostas por Maingueneau as mais condizentes com a natureza do nosso 
trabalho. De acordo com o autor, consideramos o interdiscurso como objeto da AD, 
uma vez que este “tem precedência sobre o discurso” (2008, p.20). A análise será 
fundamentada pelos princípios da semântica global, que busca não somente privilegiar 
um aspecto dentre tantos outros, mas apreendê-los como um todo, uma vez que é a 
“significância discursiva em seu conjunto que deve ser inicialmente visada”, conforme 
propõe Maingueneau (2008, p.76). Buscaremos no editorial a retomada de discursos 
outros, uma vez que nenhum discurso é original, e é sempre permeado por outros 
discursos. Trataremos, portanto, da intertextualidade, “isto é, dos tipos de relações 
intertextuais que a competência discursiva define como legítimas” (2008, p.77) e do 
vocabulário sindical, embora não se possa fixar um determinado padrão para uma 
formação discursiva, “como se um discurso possuísse um léxico que lhe fosse próprio” 
(op.cit.,p.80); o importante é seu “valor de pertencimento”. A respeito da noção de 
tema, o autor explica que sua definição exata não tem tanta importância quanto o 
tratamento semântico; em nosso trabalho, o tema é o assunto abordado no editorial. 
Sobre o estatuto do enunciador e do destinatário, Maingueneau destaca a importância do 
“que o enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir ao seu destinatário para 
legitimar seu dizer” (2008, p.87) num determinado discurso. Na análise do editorial, 
esse aspecto abordado pelo autor representa uma grande contribuição, uma vez que o 
discurso do sindicato deve ir ao encontro às aspirações do sindicalizado. Acerca da dêixis 
enunciativa, o autor explica que se deve considerar a gênese das ideias apresentadas, ou 
seja, o tempo e o espaço onde surgiu a teoria demonstrada naquele discurso. Como 
buscaremos identificar a imagem que o sindicato faz do seu associado, recorreremos ao 
conceito do ethos, que “consiste em causar boa impressão mediante a forma com que se 
constrói o discurso, em dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando 
sua confiança”. Dessa forma, perante à sociedade, é construída a imagem do professor 
por meio da sua entidade de classe. É preciso considerar também a imagem que se tem 
do professor nessa sociedade. Maingueneau (op.cit., p.60) afirma que “não se pode 
ignorar que o público constrói também representações do ethos do enunciador antes 
mesmo que ele fale.” Dessa forma, o sindicato dos professores apenas confirma a imagem 
que a sociedade tem desse profissional e do papel que ele representa. 
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ETHOS DE MEDIADOR 

 
Prof. Rudney Soares de Souza (PUC-SP) 

rudney.soares@uol.com.br  
 
Partindo do pressuposto de que a leitura tem caráter libertário e individual e que as 
experiências com a leitura tendem a ser tediosas quando impostas ou podem ser 
interrompidas quando não acompanhadas durante as diferentes fases da vida do 
aprendente, é que propusemos essa pesquisa. O objetivo deste trabalho é analisar como 
se constitui o ethos no discurso de um professor mediador de leitura. Como base teórica, 
fundamentamo-nos nos estudos da Análise do Discurso sobre ethos discursivo, sobretudo 
nos trabalhos de Maingueneau e Charaudeau e também nas contribuições sobre mediação 
propostas por Michèle Petit. A partir de vários aspectos, analisamos as condições de 
produção para levantar os traços do ethos discursivo do professor mediador de leitura que 
o constituem como um enunciador, cujo posicionamento pode vir a ser aderido pelo co-
enunciador, proporcionado motivação e a formação de futuros leitores. Em seguida, 
procedemos à análise a fim de observar a constituição do ethos de mediador de leitura. 
Queremos examinar como a cenografia desvela o ethos discursivo do enunciador e a 
possibilidade de estabelecimento de identidade com o locutor. Este trabalho trata da 
língua e da linguagem como fatores indispensáveis na construção dos discursos nas 
diferentes práticas sociais. Muito por isso, consideramos a sala de aula um ambiente em 
que o discurso é objeto de interação não só do professor, mas também do aprendente, 
pois favorece a formação do leitor e do produtor de texto. Assim, com base nesses 
conceitos, chegamos à conclusão de que o mediador deve construir um ethos de leitor, 
estimulador, incentivador, inovador, criativo e, sobretudo, de parceiro, pois mediação 
sem parceria é sinônimo de fracasso. O “candidato a leitor” deve sentir-se seguro de que 
será bem orientado para depois aderir ao processo e apropriar-se não só de títulos de seu 
interesse, mas também daqueles considerados literatura clássica, passo fundamental para 
a não segregação no mundo da leitura. 
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A NOÇÃO DE ETHOS DISCURSIVO NO ENSINO DE LEITURA 

 
Prof. Dr. Márcio Rogério de Oliveira Cano (IPF) 

mr.cano@uol.com.br 
Prof. Ricardo Celestino (PUC- SP)  
ricardo.celestino2003@gmail.com  

 
Em contribuição aos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa Memória, Cultura e 
Discurso, optando pelas teorias da Análise do Discurso de linha francesa, de Dominique 
Maingueneau, temos a proposta de mostrar como o conceito de ethos discursivo pode 
contribuir com o desenvolvimento do leitor. Para tanto, problematizaremos essa questão 
por meio do discurso jornalístico “Procura-se uma grande cozinheira”, publicado na 
Folha de São Paulo, no dia 15/11/2011, pelo publicitário Nizan Guanaes, com os 
objetivos em apresentar as noções de enunciador e co-enunciador no processo de 
interação discursiva, ao passo que isso contribui com a conscientização das condições de 
produção do discurso escolhido. Percebemos que todo discurso possui um enunciador 
encarnado que sustenta uma voz, ou imagem, de si. Entendemos por ethos discursivo a 
instância que, no processo enunciativo, faz emergir um corpo do enunciador, distinto do 
ser empírico. O ethos constitui-se na enunciação a partir de um tom de autoridade, 
fazendo com que se projete um caráter e uma corporalidade, gerando uma instância que 
assume o papel de fiador do que é enunciado. Com isso, propomo-nos a realizar uma 
breve análise acerca do ethos discursivo que emerge no discurso selecionado. Para tanto, 
faz-se necessário propormos também a reflexão acerca dos processos de 
interdiscursividade na construção de sentidos no discurso ``Procura-se uma grande 
cozinheira``, uma vez que os processos de leitura e produção de discursos estão 
suscetíveis a influências caóticas de outros discursos, nos possibilitando desvelar 
determinados posicionamentos do enunciador. Tal reflexão, se inserida no movimento 
didático de formação do leitor, possibilita uma interação mais consciente com a projeção 
que se faz do enunciador e também nos possibilita problematizar de forma mais adequada 
nossas leituras na prática pedagógica. Além disso, a noção de que todo discurso está 
diretamente associado a outros discursos, e ainda, de que toda interação discursiva é 
construída por uma imagem de quem a produz, nos permite tornar alguns mecanismos 
inconscientes da leitura em conscientes, auxiliando positivamente no processo de 
aprendizagem e ensino por meio de leitura de textos. 
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GRUPO 
30 

TRAMA: CÍRCULO GOIANO DE ANÁLISE DO 
DISCURSO 

 
Kátia Menezes de Sousa (FL/UFG) 

km-sousa@uol.com.br   

O grupo “Trama: círculo goiano de análise do discurso” desenvolve atividades embasadas 
pelos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso de orientação 
francesa, especificamente, em sua terceira fase, na qual os discursos, a história e os 
sujeitos são analisados em sua heterogeneidade e dispersão. As investigações de Michel 
Foucault, nesse sentido, constituem a base para as pesquisas do grupo que objetivam, de 
forma geral, estudar os discursos e seus atravessamentos dados pela emergência de 
enunciados nos diversos suportes de circulação de saberes. O grupo desenvolve suas 
atividades, com a participação de professores e alunos da Graduação e da Pós-Graduação 
da Faculdade de Letras/UFG desde 2003, realizando leituras das obras de Michel 
Foucault para a reflexão acerca dos problemas da contemporaneidade, a partir da análise 
dos saberes e das relações de poder, que determinam a produção e os efeitos dos 
enunciados, e dos processos de objetivação e de subjetivação decorrentes da rede 
enunciativa que constituem as práticas discursivas e não-discursivas. Suas ações têm se 
centrado na análise de enunciados de diferentes domínios (midiáticos, escolares, 
literários, políticos, jurídicos, científicos, históricos etc.) e na elaboração de trabalhos que 
discutam a relação entre os saberes, o exercício do poder e a (re)definição da função 
enunciativa nos processos discursivos atuantes na construção das várias formas de dizer 
sobre os objetos e temas do mundo. A noção de dispositivo, formulada por Foucault, vem 
se mostrando produtiva para as análises realizadas pelos integrantes do grupo, que buscam 
compreender o dizível e o visível inseridos numa rede de discursos que, ao mesmo tempo 
em que prende determinados enunciados, os oferece a outros espaços para a construção 
de uma vontade de verdade. Dessa forma, para esta apresentação, alguns integrantes do 
grupo tratarão de temas de suas pesquisas, problematizando-os no sentido de fazer com 
que eles se manifestem por meio de enunciados que, em sua efetivação, explicitam os 
saberes, com suas teorias, conceitos, estratégias e função enunciativa, e as formas de 
poder exercidas pela/na sociedade atual. 
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SABER E PODER NO DISCURSO DA MODA 

 

Humberto Pires da Paixão (Universidade Federal de Goiás-GO) 

paixaohumberto@hotmail.com 

 

Falar de moda é ainda hoje uma atitude que demanda coragem da parte de quem o faz. Há, 

disseminado e impregnado na memória coletiva, um pré-construído que diz tratar-se de algo 

fútil e pertencente apenas ao universo feminino – apesar das evidências em contrário –, ou 

mesmo de algo pautado no superficial em detrimento do intelectual.  Se se trata de algo 

frívolo ou não, se artístico ou indicador de diferenças sociais, o fato é que a moda, entendida 

como parte da ordenação simbólica construída sócio-historicamente, merece tratamento mais 

apurado e, nesse sentido, parece ser melhor apreendida sob a perspectiva discursiva, ou seja, 

de sua intrínseca relação com o histórico. O presente trabalho pretende exatamente isto: 

colocar em evidência e investigar os enunciados que puderam e foram efetivamente ditos, 

constituindo saberes e poderes nesse campo discursivo. Se é verdade que todo saber evoca 

um poder e vice-versa, então é válido questionar que relações de poder e, consequentemente, 

que saberes são esses instaurados pelo/no universo fashion e que implicações existem quanto 

à objetivação/subjetivação dos indivíduos. Ou seja, questionar, dentre outras coisas, que 

indivíduos se constituem por meio do que circula na mídia sobre a moda e a quem ou a que 

esses novos padrões estéticos e comportamentais atendem. Nossa hipótese, dessa forma, 

pode ser assim descrita: Seria a moda um dispositivo discursivo no qual/por meio do qual se 

constroem indivíduos dóceis e úteis para as sociedades pautadas na produção e no consumo, 

ou ainda, seria um dispositivo que controla a população ao produzir a ilusão de que leva ao 

bem-estar e à felicidade? Assim sendo, pautamo-nos nos postulados da Análise do discurso 

de orientação francesa, principalmente nas contribuições trazidas para o seu interior das 

reflexões empreendidas por Michel Foucault para tal entendimento. Por meio da noção 

foucaultiana de dispositivo, procura-se lidar com alguns tópicos que operam e devem ser 

considerados nas investigações dos processos relacionados à moda. Parafraseando o próprio 

Foucault, trata-se de buscar entender o regime de poder-saber que sustenta o discurso 

da/sobre a moda e que forja determinadas subjetividades. Significa, portanto, considerar o 

fato de se falar de moda, tendo em mente quem é autorizado a dizê-lo e os lugares em que se 

fala, ou seja, o fato de colocar a moda em discurso. 
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SERIA A LINGUAGEM UM DISPOSITIVO? IMPLICAÇÕES PARA UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA 

 
Josiane dos Santos Lima (PG/UFG) 

josianereal@hotmail.com  
Orientadora: Kátia M. de Sousa (UFG) 

km-sousa@uol.com.br 
 
Em certa medida parece arriscado dizer, mas quando se faz ciência, se faz algo, ou seja, 
há uma ação sobre algo. O cientista quando faz ciência “escreve um texto; ele não 
descreve um objeto dado aí, mas cria dele uma imagem e, com isso, a natureza adquire 
algo que não tinha: existência.” (ALMEIDA, 2010, p. 184). Parece certo para nós que tal 
ideia de existência transita na ordem do ver e falar, ou seja, sobre aquilo que pode ser 
visto e também enunciado. Por outro lado, deve ficar acertado que não temos a intenção 
de tomar parte em um debate já gasto, o da adequação de uma verdade e seu objeto, pois 
para nós o conhecimento não é espelho da realidade. Assumimos, conforme propunha 
Michel Foucault, que “o objeto, em sua materialidade, não pode ser separado das 
molduras formais por meio das quais o conhecemos e que ele (Foucault) [...] chama de 
‘discurso’. Tudo está aí.” (VEYNE, 2011, p. 16). Que o ser humano está fadado a uma 
série de coisas parece ser um juízo, em dada medida, consensual. O que podemos 
colocar em causa é justamente a natureza e qualificação dos fados! Dessa maneira, entre 
as condenações possíveis destinadas ao homem estaria a da faculdade da linguagem, 
estaríamos fadados a sempre dizer e, para uma complicação maior do que já é bastante 
complexo, impor sentido às coisas. Dizendo construímos um universo de coisas e nos 
ancoramos em uma série de tantos outros dizeres como um tecido que é tramado fio a 
fio. A questão que toma corpo em nosso trabalho seria a da dimensão linguística como 
parte de um dispositivo de linguagem, tomando, para tanto, os fundamentos 
foucaultianos para compreender o próprio dispositivo, sem deixar de identificar em tal 
instância as possíveis relações de saber/poder. Trata-se de analisar a ligação 
linguagem/língua e a produção de sujeitos, mas também a própria produção de 
discursos, os quais ganham corpo especializado, a partir de um dado momento histórico, 
para dizer sobre a língua e suas confluências. De forma geral, o objetivo da pesquisa 
seria, a partir do conceito de dispositivo, tal qual proposto por Michel Foucault e 
também revisitado por Deleuze e Agamben, realizar uma análise interpretativa da 
linguagem, destacando, para isto, o conceito de língua e os desdobramentos ocorridos no 
campo dos Estudos Linguísticos. 
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MÍDIA, SUBJETIVIDADE E PODER: CONSTRUINDO SUJEITOS PARA O 

AMOR 

 
Kênia Rodrigues (UFG) 

keniacaldas@terra.com.br 
Kátia Menezes de Sousa (UFG) 

 km-sousa@uol.com.br 
 
Esta pesquisa tem, como objeto de estudo, enunciados sobre o amor expostos na mídia, 
mais especificamente, em revistas impressas especializadas – revistas femininas, 
masculinas, de divulgação científica – classificadas como de informação leve – soft news 
– publicadas no período entre 2010 e 2012. Para esta empreitada, tomamos a mídia 
como um dispositivo fecundo para a governamentalidade, que se ocupa em sugerir 
concepções para a sociedade contemporânea, propondo percepções e práticas favoráveis 
à manutenção de um modo de vida ancorado em uma política neoliberal, portanto, 
voltada para a produção e consumo. Observamos que as relações de poder, como 
práticas capilares, estão incorporadas aos seus enunciados e, sem conotação repressora 
ou coercitiva, circulam como verdades, interagindo com seus leitores e contribuindo 
para a produção de subjetividades. Ao enunciar, essas mídias não veiculam apenas 
informações, opiniões ou comentários imparciais sobre qualquer tema, a composição de 
seus enunciados problematiza e aconselha condutas, comportamentos, hábitos, ao 
mesmo tempo em que prescreve formas de amar consideradas certas ou erradas, boas ou 
ruins, e, sobretudo, formas de ver o amor e de ser sujeito que ama. A experiência 
amorosa é determinante na construção de um eu para si, pois é o elemento que move um 
ser para uma autocrítica e autoconstrução. Então, ao escolher para si um eu que ama e 
que percebe o amor sob determinados parâmetros, o indivíduo contemporâneo é levado 
a responsabilizar-se pelas escolhas que faz, embora sejam elas administradas para 
produzir um sujeito feliz e saudável, física, mental e emocionalmente, e apto a ser 
inserido no mercado como produtor e consumidor. Para alcançar tal feito, os enunciados 
veiculados por essas mídias são amparados por regras e mecanismos usados para legitimar 
as imagens construídas. Tais regras são validadas por saberes de diferentes campos, em 
especial, dos campos religioso, científico e jurídico. Esses campos, embora não 
hegemônicos, e até contraditórios, constituem o lugar das regras de formação ou das 
condições que possibilitaram o surgimento desses enunciados. Esta análise nos permitiu 
observar que nossa sociedade, por considerar o amor um elemento essencial para a 
produção de subjetividades e para a manutenção de saúde e satisfação, “gerencia” o 
sentimento amoroso, estabelecendo uma expectativa a ser preenchida, a da normalidade. 
Em grande parte dos enunciados há uma economia do amor que conduz o indivíduo para 
um ideal de amor produtivo, positivo, despegado de qualquer tipo de sofrimento. Assim, 
um relacionamento amoroso deve ser cuidado como um investimento e passar por 
balanços periódicos, por avaliações de riscos, e o fim de um relacionamento no qual se 
“ama errado” deve ser considerado uma pausa para o seguinte que, certamente, será 
melhor. Desse modo, parece haver uma proteção contra o amor em nome dele mesmo: 
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para que se possa ter amor, é preciso não amar intensamente, ou amar de modo 
controlado. Assim, a sociedade de controle alcança, cada vez mais, a intimidade de cada 
um e de todos, determinando as regras para os sentimentos. 
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(QUASE) LIVRES: a constituição dos sujeitos nas escolas pioneiras 

 

Lorena Araújo de Oliveira Borges (UFG) 

lorena.aoborges@gmail.com  

 

Como apontou Foucault (1995), não existe relação de poder que se estabeleça sem o 

exercício da resistência. É sob essa perspectiva que abordamos a emergência de novos 

discursos acerca do fazer educativo. Podemos inserir nesse contexto a prática das escolas 

pioneiras, instituições que conclamam uma nova forma de se relacionar com o espaço e com 

o tempo dentro do ambiente escolar. Essas escolas podem ser compreendidas como 

tradutoras, conceito desenvolvido pelo sociólogo Santos (2004), na medida em que não se 

submetem aos modelos globalizantes e se propõem a tomar iniciativas a partir da realidade 

em que estão inseridas. A partir dessa perspectiva, nos colocamos a pensar sobre a maneira 

como os sujeitos constituídos nesses espaços são objetivados e subjetivados pela mídia. Essa 

é a questão problema que fundamenta a produção desse artigo. Para que este intento fosse 

alcançado, utilizamo-nos dos conceitos desenvolvidos pela Análise do Discurso. Dessa 

forma, fazemos uma breve discussão sobre as noções de língua – espaço de materializações 

das ideologias de um sujeito (Possenti, 2009) –, texto – manifestação do processo discursivo 

(Possenti, 2009) – e discurso – conjunto de enunciados proveniente de uma mesma formação 

discursiva (Foucault, 2009). É à luz desses conceitos que partimos para a análise da 

reportagem Nessa escola, aluno pode (quase) tudo, publicada pela revista Nova Escola, em 

abril de 2011. A matéria retrata os 90 anos da instituição de ensino Summerhill, considerada 

uma das primeiras instituições democrática do mundo, fundada em 1921, na Escócia. A partir 

da análise realizada, é possível perceber de que forma as escolas que fogem ao padrão 

instituído pelo conhecimento pedagógico dominante são retratadas para o público formado, 

em sua maioria, por professores. Utilizando-nos da genealogia, ferramenta metodológica 

proposta por Michel Foucault, temos o objetivo de esclarecer de que forma as posições-

sujeito analisadas exercem o poder e como isso contribui para a constituição dos sujeitos em 

questão. 
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GRUPO 
31 

PRÁTICAS DISCURSIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Sueli Maria Ramos da Silva (UninCor/Ges-USP) 
prof.sueli.silva@unincor.edu.br    

Fundado em 2012, o Grupo de Estudos Práticas Discursivas na Contemporaneidade 
(PDC-UninCor) é composto por professores e pós-graduandos do programa de mestrado 
em Letras da UninCor – Universidade Vale do Rio Verde, Campus de Três Corações – 
MG, além de contar com a presença de discentes e docentes de outras universidades do 
país, visando promover a interação acadêmica entre pesquisadores, alunos de pós-
graduação e professores de várias instituições brasileiras de ensino superior que se 
dediquem ao estudo da Linguística. O objetivo do grupo é discutir a respeito das práticas 
sociais vigentes no âmbito cultural da contemporaneidade, do qual damos destaque ao 
estudo da mídia, ciência e religião. Justificamos a escolha dessa problemática como 
norteadora, na medida em que estudos referentes ao campo discursivo midiático, 
religioso e cientifico, requerem maior aprofundamento e explicitação. Procuraremos, 
assim, a fim de atingirmos os objetivos propostos, analisar corpora orais e escritos a partir 
das concepções, tanto da Análise do Discurso, quanto da teoria Semiótica, da qual 
destacamos para esta última a noção de “práticas semióticas” (FONTANILLE, 2008). 
Mediante essas considerações, esperamos poder contribuir com o estudo das “práticas”, 
com o exame da própria esfera de circulação do sentido religioso, midiático e científico, 
ou seja, com reflexões a respeito desses discursos como enunciado, enunciação e estilo. 
Dentre as repercussões e trabalhos do grupo, ao longo de 2012, merecem destaque o 
lançamento do grupo de pesquisa, a ser sediado no 2° Encontro Tricordiano de 
Linguística e Literatura do Mestrado em Letras da Universidade Vale do Rio Verde e 
realizado na forma de uma mesa redonda e de um minicurso que tem por objetivo 
apresentar as pesquisas em andamento desenvolvidas pelos docentes e alunos da 
instituição na área de Linguística, bem como agregar colaboradores de outras instituições 
como USP e UNESP. Os integrantes têm realizado ainda comunicações em congressos, 
publicado artigos em revistas, anais de congressos e livros, tanto em âmbito nacional, 
quanto internacional.  
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DIFERENTES PERSPECTIVAS DO ESTUDO DOS GÊNEROS NA 

ATUALIDADE: GÊNERO NOTÍCIA 

  
Adriana Pryscilla Duarte de Melo (UninCor/Capes) 

pryscilladuarte@gmail.com 
 
O estudo dos gêneros discursivos é imprescindível na atualidade, já que, como afirma 
Bakhtin, todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua. Este trabalho pretende apresentar sucintamente 
as diferentes perspectivas do estudo dos gêneros na atualidade, a partir de autores como 
Bakhtin, Bazerman, Schneuwly, Marcuschi e Cunha, apresentados na disciplina 
Seminário de Gêneros Discursivos do Mestrado em Letras da Universidade Vale do Rio 
Verde, Campus Três Corações, Minas Gerais, aplicadas ao gênero notícia, considerado 
um gênero dialógico por excelência. Para tanto, o artigo tem as seguintes partes 
constantes. “Questões introdutórias”, onde é feita uma breve introdução e 
contextualização da questão dos gêneros pelos autores estudados. Na fundamentação 
teórica, tem-se “Bakhtin e os gêneros discursivos”, em que se discutem as ideias 
fundantes da concepção de gêneros por este autor, bem como a definição dos gêneros em 
primários e secundários e da capacidade de transmutação dos gêneros. “Os gêneros como 
instrumento psicológico e social” aborda, fundamentalmente, como os gêneros podem 
ser instrumento psicossocial do sujeito e define brevemente o que são os atos de fala em 
seus três níveis, ato locucionário, ilocucionário e ato perlocucuonário. “Os estudos de 
Marcuschi” traz as contribuições deste autor no que concerne a problemática dos 
gêneros, desde os tempos mais remotos aos dias atuais em que o gênero, segundo ele, 
está na moda. Traz também os teóricos que contribuíram com as principais perspectivas 
para o estudo dos gêneros, entre elas a perspectiva sócio-histórica e dialógica, a 
perspectiva comunicativa, a sistêmico-funcional, perspectiva sócio retórica de caráter 
etnográfico, a perspectiva interacionista e sócio discursiva de caráter psicolinguístico, 
perspectiva da análise crítica, perspectiva sócio retórica, sócio histórica e cultural, 
perspectiva sócio discursiva, perspectiva sócio cognitiva e interativa, perspectiva 
cognitiva, perspectiva histórico-cultural e sistêmica de natureza multi-nível. “Os gêneros 
textuais e tecnologia digital” traz um pouco da temática dos gêneros digitais e as relações 
entre eles e a escrita nos mais diversos ambientes virtuais: e-mails, chats, blogs. E por 
último “A notícia – um gênero dialógico” aborda a capacidade dialógica do gênero 
notícia, além de apresentar as características principais, segundo alguns autores, desse 
gênero. Esta parte também apresenta uma notícia com o fim de exemplificar o gênero 
em questão e dela é feita uma pequena análise, principalmente do caráter dialógico 
presente. A notícia é a da morte do cantor Cazuza, ocorrida em 07 de julho de 1990 e 
publicada da Folha de São Paulo. 
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GÊNERO E DIALOGISMO NOS PROJETOS EDITORIAIS DO JORNAL 

FOLHA DE S. PAULO 

 
Assunção Cristóvão (UninCor/Unesp-Araraquara) 

assuncao.cristovao@gmail.com  
 
Sob a perspectiva dialógica do chamado Círculo de Bakhtin, este trabalho investigou os 
projetos editoriais e gráficos do jornal Folha de S. Paulo, produzidos a partir de 1978 até 
1997, quando se registra sua última edição, que está em vigor até hoje. Foram analisadas 
as suas características como gênero do discurso, composto por enunciados que 
manifestam valores e gerados por membros da esfera de atividade composta, em sua 
maioria, por jornalistas. O trabalho cotejou os projetos editoriais da Folha de S. Paulo 
com um exemplar de projeto editorial da revista Superinteressante e também os vários 
projetos da Folha entre si, com o objetivo de captar sua dinamicidade, sua evolução 
histórica, o amadurecimento de sua conceituação de jornalismo e de sua visão como 
empresa. A análise mostrou que o jornal precisou se modificar para enfrentar a 
concorrência provocada pelos outros jornais, pela televisão e, em especial, pelo novo 
tratamento dado à informação após o desenvolvimento da internet e que, nesse percurso 
de mais de quarenta anos de vigência dos projetos editoriais, solidificou sua visão como 
empresa e sua noção da informação como mercadoria. Mostrou, ainda, que suas práticas 
discursivas são profundamente atreladas à conjuntura histórica e social, que definem, por 
exemplo, a forma de nominar o interlocutor direto e/ou indireto, seja ele o jornalista, 
leitor ou ainda outro, uma vez que esse gênero discursivo, que tinha por característica 
ser documento restrito, se tornou público por iniciativa do próprio jornal. Assim, o 
leitor recebe denominações que vão de leitor mesmo, passando por público até que, no 
último projeto, passa a ser consumidor. O mesmo ocorre com o jornalista, que chega a 
ser chamado, antes da greve de 1979, de companheiro, passando, depois dessa fase, a ser 
nominado funcionário ou jornalista. 
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O GÊNERO DISCURSIVO: SITE INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 
Marcos Flávio Ribeiro Mendes (Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR)  

favomendes@gmail.com  
 
Esse trabalho, ancorado principalmente em doutrinas bakhtinianas e ensinamentos 
marcuschianos, tem o objetivo de revelar a tipologia relativamente estável do gênero 
“site institucional” concernente à oferta do ensino na modalidade Educação a Distância 
(doravante EaD) e suas características substanciais; bem como trazer as principais 
concepções acerca do estudo dos gêneros discursivos. É necessário ressaltar que, quando 
se trata do assunto gêneros discursivos, especialmente dos que surgiram com o 
desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), os estudos 
linguísticos ainda encontram-se no meio de muita discussão, por consequência da 
linguagem multimodal que é constitutiva dos gêneros virtuais. Há pontos de bastante 
controvérsia, sobretudo quanto à sua característica identitária desses gêneros. Mesmo 
assim, com toda a dificuldade de se categorizar determinadas espécies de gêneros 
textuais, já que muitos possuem uma maleabilidade inerente e/ou possuem a 
propriedade de serem revestidos pelo hibridismo, pretendemos elucidar os traços 
identitários do gênero site institucional de EaD, uma vez que corrobora-se nos preceitos 
de Bakhtin (2000) como formas “relativamente” estáveis de enunciados, ou seja, como 
formas de linguagem, e, consequentemente, como práticas sociais (BAZERMAN, 2005). 
Essa pesquisa nos parece bastante apropriada e profícua, pois condiz com o avanço e 
consolidação dessa modalidade de ensino, como também pela presença desse gênero na 
mídia virtual hodierna. O marco constituinte dos gêneros emergentes virtuais parece 
advir da democratização da informação/comunicação, bem como da política de inclusão 
digital na contemporaneidade. Embora toda essa tecnologia digital esteja ao alcance de 
muitos e facilite a rapidez na aquisição de conhecimento, ainda existe uma exígua 
coletânea sobre estudos dos gêneros emergentes da tecnologia virtual na esfera 
acadêmico-científica, e, especialmente, sobre o gênero analisado nesse trabalho. Vale 
ressaltar que, inseridos nessa esfera de pesquisas sobre gêneros discursivos, buscamos 
também demonstrar traços do discurso publicitário que atravessam o gênero site 
institucional de EaD, tanto por intermédio do layout da página como pela construção 
morfo-sintática do texto. Tais sites foram coletados na Internet, originários de 
universidades que oferecem cursos de graduação (lato sensu) na modalidade EaD (não 
presencial). Assim, na vanguarda dos estudos dos gêneros emergentes, nosso trabalho 
tem o objetivo de contribuir no estudo das características essenciais dessa espécie de 
gênero virtual. Por fim, é conveniente considerarmos que a política educacional 
brasileira normatiza que, para que o sujeito tenha possibilidade de engajar-se plenamente 
nas práticas sociais pertinentes à sociedade em que se encontra inserido, é imprescindível 
o domínio da linguagem como atividade discursiva e cognitiva (PCN, 1998). Tal 
assertiva tem subsídio em muitos preceitos de estudiosos da lingua(gem) e dos gêneros 
que a constitui. Dentre esses linguistas, Bronckart (2003) postula que a apropriação dos 
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gêneros é uma habilidade substancial de socialização, de inserção prática nas atividades 
comunicativas humanas. Portanto, o conhecimento e a aprendizagem dos gêneros 
textuais – tradicionais ou emergentes, reais ou virtuais – são imprescindíveis, uma vez 
que todos os eventos socio-comunicativos procedentes da espécie humana são 
organizados através de gêneros discursivos. 
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DISCURSO DE FIDELIZAÇÃO RELIGIOSA: A EXPERIÊNCIA DA PALAVRA 

NA PRÁTICA CATÓLICA 

 
Sueli Maria Ramos da Silva (UninCor/Ges-USP) 

prof.sueli.silva@unincor.edu.br  
 
Dentro da perspectiva de exame dos enunciados pertencentes à fidelização religiosa, 
propomos, neste trabalho, examinar os mecanismos de produção do efeito de sentido 
afetivo ou passional, depreensíveis da prática religiosa católica. Procuramos, por meio 
deste trabalho, definir o campo da prática religiosa no que se refere aos símbolos da 
tradição e aos ritos praticados por uma instituição determinada, no caso, a Igreja 
Católica. Para a análise dos enunciados de fidelização religiosa, teremos como base os 
preceitos da semiótica greimasiana tomada, sobretudo, no que diz respeito ao exame da 
dimensão passional do discurso (GREIMAS, 1993), seus recentes desenvolvimentos 
tensivos (ZILBERBERG, 2006) e a noção de “práticas semióticas” (FONTANILLE, 
2008). Adotaremos, também, alguns conceitos advindos da Análise do Discurso 
Francesa, com a devida incorporação à teoria semiótica, dos quais destacamos as noções 
de participação (MAINGUENEAU, 2008) e de fórmula discursiva (KRIEG-PLANQUE, 
2010). Como o todo está nas partes, objetivamos estabelecer, mediante o exame dos 
enunciados de fidelização religiosa, recorrências que compõem a materialidade discursiva 
de uma totalidade: a enunciação de fidelização enquanto um éthos. Cada enunciado de 
fidelização religiosa é, portanto, um unus (unidade integral) que remete a um totus que 
compreende a totalidade dos enunciados de fidelização religiosa. Para esses textos, 
temos: oração, ladainha, roteiro de preparação para confissão, novena, folheto de missa 
(suporte do rito eucarístico), este último também denominado semanário litúrgico 
catequético. Sob essa “rubrica”, reunimos gêneros que não contradizem a orientação 
enunciativa de divulgação religiosa, mas que, ao mesmo tempo, não se restringem a tal 
divulgação. São gêneros representativos da prática religiosa católica, voltada para 
arrebanhar mais e mais fiéis no exercício da própria fidelização. Visamos demonstrar 
como se processam os diferentes graus de fidelização concernentes às práticas religiosas. 
A prática de fidelização estabelece uma sequência canônica da ordem da difusão – 
fidelização e rito – cujo objetivo é estimular a fidelidade a uma determinada práxis 
religiosa. Temos um processo de sistematização e de moralização das práticas e das 
representações religiosas que vai das Sagradas Escrituras, tida como discurso fundador, 
até a sua ritualização pelas práticas religiosas. Definimos uma gradação da atitude 
participativa dos fiéis no enunciado das práticas, do mais individual, ao mais coletivo. 
Delimitamos, assim, três níveis de práticas de fidelização, das quais procedemos à análise 
de suas subpráticas. Nessa gradação, a eucaristia constitui o ápice da participação em 
comunidade; a oração, o nível intermediário, e a prática confessional, dada a sua 
realização individual, o seu contraponto mais tônico [+ individual]. Assinalamos o 
enunciado da prática ritualística católica enquanto experiência da Palavra. Entendemos 
por Palavra, “ Palavra Revelada”, discurso fundador bíblico, mas falamos da divulgação da 
Palavra. 
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GRUPO 
32 

GEDIM – GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO, 
IDENTIDADE E MÍDIA 
 

Anna Maria Carmagnani (USP)  
amcarmag@usp.br  

Carlos Renato Lopes (Unifesp) 
 carelo@uol.com.br 

Este grupo reúne pesquisas que trabalham na interface discurso, mídia e identidade. 
Tomando como ponto de partida o fato de que a linguagem da mídia permeia de forma 
cada vez mais acentuada os modos de construção de sentido nas sociedades atuais e que a 
formação e negociação das subjetividades estão intimamente associadas a esse fenômeno, 
busca-se investigar o modo de funcionamento do discurso midiático em diversas 
modalidades. Adota-se também como pressuposto uma visão ampla de linguagem como 
prática social situada, que não simplesmente reflete a realidade mas também a constrói, 
não sendo, portanto, um instrumento de comunicação neutro. Ao contrário, a análise de 
sua materialidade (verbal e não-verbal) suscita uma reflexão sobre os modos de produção, 
circulação e recepção desse tipo de discurso numa época em que os saberes se apresentam 
mais notadamente em confronto. Assim, pretende-se examinar como o efeito de 
transparência opera nos textos midiáticos, partindo do pressuposto de que nossa 
identidade não é fixa, nem estável, conforme a proposta de referenciais teóricos como os 
estudos culturais, a pós-modernidade ou modernidade líquida, os estudos feministas, a 
teoria foucaultiana do sujeito e a psicanálise. Propõe-se problematizar tais questões 
considerando-se que a produção de sentidos na contemporaneidade é, em grande parte, 
resultado da circulação de discursos diversos que são midiatizados e transformados para 
veiculação e disseminação em vários suportes os quais, por sua vez, transformam esses 
discursos para adequá-los ao meio, ao interlocutor e ao mercado. Tendo como objeto essa 
temática mais abrangente, contempla-se a possibilidade de abordar o discurso da mídia a 
partir de perspectivas teóricas distintas, mas que apresentam como pressupostos comuns: 
(1) uma concepção de sujeito dividido, afetado pela história e pela ideologia; (2) uma 
concepção relacional e não-essencialista de identidade; (3) uma visão de discurso que 
extrapola as bordas de um texto, isto é, que entende que as condições de produção de sua 
produção estão inevitavelmente ligadas a um contexto sócio-histórico-cultural específico, 
impossibilitando uma análise desvinculada do locus de enunciação do produtor do texto, 
de seus prováveis interlocutores e do próprio analista. Dentre os objetos de investigação 
aqui reunidos, encontram-se: o discurso dos livros didáticos de língua inglesa e sua 
relação com os discursos neoliberal e midiático; o discurso de ambientes virtuais como as 
redes sociais e cursos online/de EAD e as diferentes formas de constituição de sujeito que 
aí se operam; o discurso da imprensa na constituição de identidades e “verdades” sobre 
professores e alunos; o discurso de professores e alunos sobre as novas tecnologias de 
informação; o discurso sobre a identidade negra norte-americana em uma série de TV e 
sobre a identidade brasileira em um documentário televisivo; e o discurso jurídico sobre o 
“masculino” e o “feminino” e sua relação com a teoria feminista. 
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IMPRENSA E REPRESENTAÇÃO 

 
Anna Maria Grammatico Carmagnani (DLM/FFLCH/USP) 

amcarmag@usp.br  
 
Esta pesquisa parte de trabalhos anteriores sobre o discurso da mídia, as formas como 
(re) apresenta “verdades” e a constituição de identidade(s) e pretende ir além, refletindo 
sobre a representação dos sujeitos da educação e da(s) língua(s) – materna e estrangeira 
no contexto da educação brasileira. Importante ressaltar que ao falarmos de língua(s) 
(materna ou estrangeira), nos referimos à aprendizagem formal de uma língua (materna 
ou estrangeira) na escola. Ao mesmo tempo, as várias incursões no discurso de sala de 
aula, em cursos regulares de línguas, em aulas de língua estrangeira na escola e em cursos 
de formação, nos levaram a um questionamento sobre a construção de identidade(s) de 
professores e de alunos, através dos materiais utilizados em sala de aula e dos textos 
midiáticos com larga circulação e influência em nossa sociedade. Assim, este projeto 
busca aprofundar o saber científico em torno da relação entre o discurso da mídia e o 
discurso pedagógico na constituição da(s) subjetividade(s) e identidade(s) de professores 
e, possivelmente, de alunos. Por um lado, temos a mídia que incansavelmente aponta um 
fracasso da escola como instituição, de outro, temos professores e alunos que são 
“falados” por esse discurso como despreparados, desqualificados tanto por sua formação 
anterior quanto por sua atuação presente. Ao mesmo tempo, temos uma sociedade que 
cobra a inclusão através da aprendizagem em geral e da aprendizagem de uma língua 
estrangeira em particular. Por fim, temos um conjunto de reflexões de autores como 
Bauman (1999), Dufour (2005), Lipovetsky (2004), Baudrillard (2002), além de 
filósofos como Michel Foucault (1971, 1976, 1979) que buscam compreender as 
condições de surgimento do sujeito da pós-modernidade, as instituições que o “abrigam” 
e o impacto da pós-modernidade nesses sujeitos e nos discursos que circulam em nossa 
sociedade. O projeto discute algumas dessas questões a partir dos discursos midiáticos 
que circulam na sociedade porque os consideramos de vital importância para a reflexão 
crítica das “verdades” que se perpetuam, buscando estabelecer outros olhares, outros 
modos de lidar com o funcionamento desses discursos, contribuindo para o trabalho de 
formação de futuros professores de línguas (materna e estrangeira). 
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PRÁTICAS DE AUTOCONSTITUIÇÃO ÉTICA DO SUJEITO EM REDES 

SOCIAIS 

 
Carlos Renato Lopes (EFLCH/UNIFESP) 

carelo@uol.com.br 
 
Este projeto de pesquisa se situa em três frentes de investigação: o discurso, a 
subjetividade e a mídia. Partindo do princípio de que os discursos midiáticos permeiam 
de maneira cada vez mais acentuada as formas de construção de sentido nas sociedades 
atuais, e de que a formação e negociação das subjetividades estão intimamente associadas 
a tal fenômeno, busca-se investigar como determinadas práticas discursivas associadas ao 
uso de redes sociais virtuais apontariam para uma possível autoconstituição ética dos 
sujeitos usuários. Tomando uma dessas redes sociais virtuais como foco, examina-se o 
modo como várias das práticas discursivas nela realizadas sugerem um trabalho 
permanente e específico de um “cuidado de si”, o qual, por sua vez, conforme aponta 
Foucault, pressupõe como condição de existência o cuidado (ético) com o outro. Na 
problematização de uma abordagem essencialista de identidade, colocam-se em 
contraponto, mas também em diálogo com a teoria foucaultiana, duas outras visões de 
subjetividade de autores contemporâneos. Na primeira destas, Rose (2001) propõe o que 
chama de “genealogia da subjetivação”. Na segunda, Braidotti (2006) argumenta a favor 
de uma visão pós-humanista e nômade do sujeito, como fundamento alternativo à 
subjetividade ético-política. De um lado, ambas as visões compartilham a rejeição de um 
moralismo universal e apontam para o horizonte da alteridade como constitutivo da 
subjetividade, o qual põe em funcionamento o trabalho ético de um permanente devir, 
de um compromisso inescapável, e sempre reatualizado, com o outro. Por outro lado, 
focalizam a relacionalidade que sustenta a constituição da ética subjetiva sob pontos de 
vista distintos. Segundo Rose, nossa relação com nós mesmos e com os outros é objeto 
de uma gama de esquemas mais ou menos racionalizados que moldam nossas formas de 
compreender e viver nossa existência como humanos em nome de valores socialmente 
compartilhados. Subjetivação seria o conjunto de práticas e processos heterogêneos que 
agenciam (assemble) os sujeitos na forma de regimes do eu. Já para Braidotti, no cerne 
do projeto ético está uma concepção do sujeito como corpo radicalmente imanente, um 
agregado de forças, intensidades e paixões que se consolidam no espaço e no tempo e se 
movem no sentido de uma positividade afirmativa. Ora, tanto Rose como Braidotti se 
alinham de certa forma à concepção de Foucault (1984) de ética como prática de 
liberdade, por meio da qual é possível aos sujeitos buscarem se autoconstituir de forma 
independente. Diferentemente de uma visão de poder como conjunto de imposições 
coercitivas agindo sobre os sujeitos, trata-se de entender o poder como uma dinâmica de 
jogos de verdade, contingentes e historicamente construídos, dentro dos quais os sujeitos 
têm a capacidade de resistir às estruturas homogeneizantes de dominação, afirmando 
uma posição de maior ou menor autonomia enquanto fazendo sempre parte dessas 
estruturas (PETERS & BESLEY , 2008). Trata-se de compreender poder e liberdade não 
em uma relação dicotômica, mas antes em uma relação de mútua implicação. É, 
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portanto, nas “tecnologias do eu” que esse trabalho de autoconstituição encontra o 
terreno de um possível exercício. 
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM AMBIENTES VIRTUAIS: UMA VISÃO 

SOBRE A INTERAÇÃO E AS NOVAS FORMAS DE CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 
Christiane Elany Britto de Araujo (PG-FFLCH/USP) 

christianearaujo@usp.br 
 
Esta pesquisa de doutorado está situada no campo dos estudos discursivos. Ela visa 
observar como os ambientes virtuais implicam novas formas de construção de 
conhecimento dentro de um curso no formato EAD de uma instituição de ensino de 
língua inglesa em São Paulo. A hipótese que norteia o trabalho é a de que a interação e 
interatividade são elementos essenciais na produção de saberes em ambientes virtuais, 
podendo colaborar para a formação crítica dos aprendizes. Em primeiro lugar, para 
entender como os sujeitos envolvidos na pesquisa são afetados por esses discursos, foi 
elaborado um panorama dos fatos importantes da revolução da tecnologia da informação. 
Num segundo momento, foi criado um blog (http://eadceba.wordpress.com/) para que 
os informantes tivessem acesso não somente às perguntas sobre suas visões sobre a EAD, 
mas a textos relacionados com esse tema. Além da criação do blog, foram feitos registros 
de conversas via e-mail/chat entre tutor/alunos. A seguir, as respostas dadas pelo 
público participante das entrevistas do blog são analisadas. A observação e análise dos 
excertos produzidos levaram-nos a categorizá-los a partir dos diversos discursos que 
atravessam a constituição do sujeito, como o discurso publicitário, o empresarial e o 
pedagógico. Além disso, pudemos observar as noções dos papéis do professor e do aluno 
nesse novo contexto educacional que é cada vez mais influenciado pelas novas tecnologias 
e ferramentas da Web, o que nos faz refletir sobre como esse novo paradigma 
tecnológico influencia a aquisição de novos conhecimentos. Por fim, as páginas do curso 
são analisadas a partir das imagens e da sua influência na construção de significados. 
Discute-se como a leitura é trabalhada em uma das tarefas do curso e sua relação – ou 
não – com o letramento crítico e se o curso reflete a noção de leitura na tela e de 
multimodalidade da era digital. Numa realidade permeada pelas relações multimídicas, 
faz-se necessário refletir acerca dos discursos produzidos pelos participantes desse 
processo. Assim, este estudo procura trazer uma contribuição ao debate sobre educação 
e as novas tecnologias. 
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A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO AMERICANO NA SÉRIE “EVERYBODY 

HATES CHRIS” 

 
Daniele Crema (PG-FFLCH/USP)  

danielecrm@hotmail.com  
 
A produção massiva de seriados, na atualidade, ecoa a representatividade conferida à 
mídia televisiva na ratificação de valores culturais e sociais. Dentre as produções de tal 
gênero ficcional, ganham destaque as sitcoms, inicialmente concebidas como forma de 
reprodução de problemáticas sociais a partir de um ponto de vista humorístico. 
Tomando por pressuposto a definição exposta, bem como as particularidades da ficção 
seriada norte-americana, nossa pesquisa, ainda em estágio inicial, busca problematizar a 
representação do negro americano na série “Everybody Hates Chris” (em português, 
“Todo Mundo Odeia o Chris”). Com base na apreensão dos elementos que inicialmente 
compõem as sitcoms com protagonistas negros, observa-se que a série em questão se 
distingue das demais, sobretudo por apresentar um narrador onisciente e não utilizar 
risos como forma de demarcar o humor. Trata-se de peculiaridades que possibilitam ao 
seriado um tom irônico e cômico em relação à exclusão do personagem central na trama. 
Partindo desse viés, nosso trabalho se propõe a desenvolver uma análise discursiva acerca 
da construção da identidade do protagonista, Chris, frente a um panorama histórico de 
segregação do negro na sociedade americana. Tomando por base os discursos subjacentes 
aos enunciados proferidos tanto pelos personagens como pelo próprio narrador, nossa 
proposta visa responder se na materialidade desses discursos há uma tendência a se 
representar o negro como entidade excluída na sociedade americana ou, em caso 
negativo, quais significações de negritude ganham espaço dentro da comicização do 
racismo na série estudada. No sentido de abarcar tais questionamentos, firmaremos sobre 
os conceitos de interdiscurso e acontecimento discursivo os pilares de nossa análise, 
principalmente porque grande parte dos dizeres do personagem mencionado se pautam 
sobre apreciações de eventos históricos e flashbacks, elementos que marcam a 
constituição da identidade de Chris na trama . Pensamos que um estudo nesse âmbito 
possa contribuir para se compreender a constituição do imaginário de negro americano 
na esfera midiática e, nesse contexto, a disseminação de valores que acabam por 
legitimar representações. 
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AS TRÊS DIMENSÕES DA PRESENÇA: CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS 

 
Jaime Cará Jr. (Universidade Metodista de São Paulo) 

jaimecara@usp.br 
 
Em pesquisa sobre um curso online para professores de inglês, explorando os 
pressupostos de que as relações de poder são práticas situadas e contingentes, e de que o 
corpo é objeto de controle dessas relações, desenvolvemos a hipótese de que diferentes 
modos de presença podem indicar diferentes mecanismos disciplinares, nos quais a 
visibilidade dos corpos presentes constitui um fator estratégico de exercício e resistência. 
Assim, por implicação, nossos objetivos eram compreender: (1) o que significa estar/ser 
presente e (2) a articulação entre os efeitos de presença, a constituição de subjetividades 
e as relações de poder que se estabelecem. Sobre o primeiro objetivo, desenvolvemos a 
ideia de que a presença tem duas esferas que se articulam: (a) uma presença substancial, 
que chamamos de corpo tangível ou simplesmente corpo; e (b) a presença 
acontecimento, que chamamos de corpo presente ou simplesmente presença. Nesse 
sentido, nossa análise discursiva apreendeu a presença dos sujeitos por sua materialidade 
e, principalmente, por seus efeitos. Resumidamente, dissemos que a intensidade dos 
efeitos de presença compreende a relação entre os eixos sincronicidade (enunciação), 
responsividade (irritabilidade/subjetividade) e visibilidade (tangibilidade/materialidade 
linguística). Eis as três dimensões da presença. Quanto maior a intensidade desses 
fatores, maior a intensidade dos efeitos de presença. Além disso, chegamos à conclusão 
de que os sujeitos, ao se constituírem no discurso, necessariamente produzem efeitos de 
presença. São por esses efeitos que eles resistem ou exercem poder. Estudando como os 
diferentes modos de presença podem indicar diferentes mecanismos disciplinares, no 
desenvolvimento da análise discursiva e das reflexões, foi possível apreender dois tipos 
de princípios de controle do sujeito por sua presença. Ao analisarmos o chat do curso 
online, identificamos o tipo de princípio que opera sobre o caráter manifesto da 
presença. Ao analisarmos a arquitetura do ambiente do curso online, identificamos o tipo 
de princípio de controle que opera sobre o caráter latente da presença. Já fazendo a 
análise discursiva do corpus composto por trocas de mensagens de e-mail, 
compreendemos pontos de articulação entre os efeitos de presença, a constituição de 
subjetividades e as relações de poder. A presença no espaço virtual “quer” se desdobrar 
indefinidamente, sem amarras que a prendam a uma localidade, a um espaço fixo. Há 
uma tensão entre local e global, sendo que não há posições “superiores” ou mais centrais 
que seriam almejadas para se atualizar a presença. Mais precisamente, o que é almejado é 
a condição de se estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. No ciberespaço, não é 
melhor estar no centro e/ou acima. É melhor estar em todo e em nenhum lugar ao 
mesmo tempo. Afirmações no sentido de que o meio virtual é mais livre ou menos 
controlado não resistiram à análise. Na cibercultura o saber e o poder circulam de formas 
outras, de modo que velhas estratégias passam a ter efeitos outros, ou seja, há uma nova 
economia das relações de poder que cria e é criada por práticas sociais nesse período pós-
Internet.  
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REPRESENTAÇÕES DO SUJEITO DO MEIO CORPORATIVO E DA LÍNGUA 

INGLESA EM MATERIAIS DIGITAIS DE ENSINO DE INGLÊS PARA 

NEGÓCIOS: IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO 

 

Maria Inês de Oliveira Hernandez (PG-FFLCH/USP) 

mihernandez@usp.br  

 

Interessa-nos nesta pesquisa analisar alguns materiais digitais voltados para o ensino de 
inglês para negócios a fim de investigar que discursos se fazem presentes e o modo como 
se articulam e engendram representações da língua inglesa e dos sujeitos do meio 
corporativo. Através de uma análise discursiva, averiguamos que práticas e noções são 
valorizadas, como a língua inglesa é representada e como o sujeito de sucesso no meio 
empresarial é constituído. Como nenhum material didático apresenta um conhecimento 
de maneira imparcial e neutra, os materiais deste estudo também ensinam noções e 
valores aos alunos que ultrapassam a questão linguística. É importante, portanto, refletir 
sobre esses materiais a fim de problematizá-los e contribuir para a desnaturalização de 
determinadas "verdades", nem sempre justas ou possíveis, promovendo uma não-
suspensão da atitude crítica de professores e alunos frente a materiais didáticos. Nos 
enunciados e práticas dos materiais digitais enfocados, o discurso da propaganda e do 
neoliberalismo articulam-se e ressaltam a necessidade de se aprender a língua inglesa a 
fim de não ser excluído do mercado de trabalho, noção reforçada por dizeres que 
remetem ao medo do desemprego. Por outro lado, constrói-se a representação da língua 
inglesa como passaporte para o sucesso no trabalho, passaporte que também permite 
passagem livre pelas fronteiras do mundo, uma vez que se naturaliza a ideia de que o 
mundo todo fala inglês. Outra questão que se apresenta nesses materiais é a natureza da 
língua ensinada: inglês como língua estrangeira, inglês como língua franca ou como 
World English (PENNYCOOK, 2001; RAJAGOPALAN, 2005). Aparentemente o 
inglês ensinado nesses materiais parece não ter dono, não ter vínculo com povos e 
culturas específicas. Esse efeito é provocado a partir da forte presença de não-nativos 
falando a língua inglesa nas atividades audiovisuais e da ausência de referências aos povos 
que falam a língua inglesa como língua nativa ou língua oficial. Uma análise mais 
minuciosa revela, contudo, o traço de união entre a língua inglesa ensinada nesses 
materiais e os povos anglo-americanos, por meio não apenas de vocábulos específicos do 
inglês falado na Inglaterra como também por meio da ideologia do capitalismo 
neoliberal, que é norteadora das economias anglo-americanas. No discurso pedagógico 
desses materiais repetem-se incansavelmente enunciados do discurso do neoliberalismo, 
revelando um desejo de se ensinar não apenas a língua inglesa, mas também de formar 
um determinado tipo de sujeito, que coincide com aquele que seria útil e conveniente às 
grandes empresas. Como recompensa, esse sujeito tem poder de mover-se livremente 
pelas fronteiras e de poder consumir à vontade, ao menos enquanto ocupar esse lugar de 
sujeito de sucesso no meio corporativo, em que é fundamental ser falante da língua 
inglesa. Esse sujeito remete-nos ao sujeito da contemporaneidade, amplamente discutido 
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por Bauman (1999, 2005) e que possui muitos pontos em comum com o sujeito que se 
apresenta nos materiais estudados nesta pesquisa. 
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A LINGUAGEM DOS DOCUMENTÁRIOS NA TV: REPRESENTAÇÃO E 

IDENTIDADE CULTURAL BRASILEIRA. UM ESTUDO DE CASO 

 
Maria Luisa Prandina Rodrigues (PG-FFLCH/USP) 

mlpr@usp.br  
 
Este estudo visa analisar a representação das identidades culturais apresentadas em 
documentários especialmente produzidos para a TV, tendo como enfoque os sujeitos 
selecionados para a série de documentários do canal de TV a cabo National Geographic 
“Tabu Brasil”. A série apresenta como destaque um recorte com vieses especiais feitos 
dentro da sociedade brasileira, enfocando sujeitos que podem ser considerados 
“diferentes” e que se encaixam no modelo incomum desejado pela produção dos 
documentários. Motivado pela produção e veiculação desses documentários, este 
trabalho se insere em um campo de investigação dos estudos discursivos, tendo como 
meta a reflexão sobre a identidade cultural brasileira exposta através dos depoimentos 
nos documentários escolhidos, a investigação de sua representação, as questões 
relacionadas à construção de imagem, e também pretende evidenciar e analisar a 
construção da identidade dos brasileiros no contexto narrativo da série de TV. O foco da 
análise são os depoimentos de personagens reais, representações de brasileiros 
especialmente escolhidos para serem apresentados como destaques nos três episódios, 
cujos personagens reais foram selecionados para estimular algum tipo de interesse. Os 
temas escolhidos – Infância Incomum, Dietas Exóticas e Segredos da Ayahuasca – trazem 
representações de brasileiros que partilham entre si a capacidade de despertar sensações 
antagônicas de espanto, interesse e curiosidade de acordo com os temas não só entre 
espectadores nacionais, mas também entre os estrangeiros, uma vez que episódios da 
série “Tabu” são exibidos no mundo todo. Constatamos, por meio da análise, que os 
enunciados flagrados nos excertos dos depoimentos selecionados funcionam como 
verdades construídas em documentários semelhantes e permitem-nos refletir sobre as 
representações de identidades culturais apresentadas na mídia de massa e sobre a 
construção de estereótipos. Dessa maneira, esta análise pretende contribuir par a os 
estudos relativos à(s) cultura(s), o(s) modo(s) de funcionamento do discurso midiático, 
no caso a televisão, e a construção de identidades em documentários, a partir das 
representações selecionadas pelos organizadores na constituição desse tipo de discurso. 
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EM SALA DE AULA 

E A SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO DE 

PROFESSORES E ALUNOS 

 
Paula Cristina Lameu (PG-FFLCH/USP) 

plameu@usp.br 
 
Apesar de fazerem parte do dia-a-dia da maioria dos alunos brasileiros, o giz e o quadro 
negro estão sendo considerados como recursos obsoletos no processo de ensino e 
aprendizagem de hoje. A partir da realidade de algumas escolas particulares de classe alta 
do Estado de São Paulo, nota-se o lugar de destaque que o uso das Novas Tecnologias da 
Informação (NTI) ocupa na rotina da sala de aula. Recursos como iboard (lousa 
interativa), netbooks e tablets estão sendo considerados como materiais básicos e 
fundamentais no processo de construção de conhecimento do aluno do século XXI. A 
temática desta pesquisa de mestrado envolve o processo de subjetivação e a constituição 
da identidade de alunos e professores sob a influência do uso dessas novas tecnologias da 
informação em sala de aula. Temos como objetivos identificar no discurso de alunos e 
professores, adotando uma perspectiva discursiva, quais são os efeitos de sentidos que o 
uso de recursos como iboard, netbooks e tablets em sala de aula possibilitam e analisar 
esses sentidos e seus reflexos no processo de subjetivação do aluno e do professor. 
Partimos da hipótese de que as NTI estão sendo utilizadas em sala de aula como um 
dispositivo disciplinar, silenciando outros discursos sobre a escola e sobre o processo de 
ensino e aprendizagem. Utilizaremos a noção de dispositivo de Foucault (1979, 1988). 
Para identificarmos os discursos de alunos e professores, realizamos entrevistas 
estruturadas escritas em uma escola particular de grande porte, situada na região 
metropolitana de São Paulo. Essa escola faz parte de uma rede de escolas particulares 
com filiais dentro do Estado de São Paulo e na capital. Os entrevistados são alunos da 
primeira série do Ensino Médio (por volta de 30) e seus professores (por volta de 15). 
Em um segundo momento, realizaremos entrevistas semi-estruturadas com alguns 
professores e alunos, além do acompanhamento e registro de aulas. Pretendemos 
problematizar o uso das NTI em sala de aula, a partir do material coletado e da 
comparação entre aquilo que foi relatado em entrevista e aquilo que foi constatado em 
registro de aula. Posteriormente analisaremos os dizeres de alunos e professores em 
relação ao uso das NTI e a influência que esse uso teve no processo de subjetivação desses 
sujeitos. 
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GRUPO 
33 

GPELD – GRUPO DE PESQUISA EM LINGUAGEM E 
DISCURSO 
 

Conceição de Maria Belfort de Carvalho (UFMA) 
cbelfort@globo.com  

Ilza Galvão Cutrim (UFMA) 
ilzagal@uol.com.br 

 Mônica da Silva Cruz (UFMA)  
monicasc.cruz@ig.com.br  

O Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discurso (GPELD), do Departamento de Letras da 
Universidade Federal do Maranhão constitui-se em um espaço de estudos e pesquisas 
acerca da construção das identidades maranhenses, tendo entre seus objetivos promover o 
fortalecimento dos debates em torno dessa temática. O GPELD reúne professores de 
várias instituições, estudantes e bolsistas. As atividades que desenvolve visam levar os 
pesquisadores a debaterem temas concernentes a suas áreas de atuação, fomentar 
conhecimentos e divulgar resultados entre a comunidade acadêmica. Nos debates sobre a 
produção de identidades em São Luís, Maranhão, investiga, por meio da genealogia 
foucaultiana, como se constituiu, histórica e discursivamente, uma simultaneidade de 
identidades, que determinam o que é ser maranhense. Busca, em várias práticas 
discursivas, e distintas materialidades, verdades e silenciamentos de memórias, pelo 
controle de sentidos e heterogeneidades de vozes. No GPELD, os processos discursivos 
que instauram identidades são avaliados principalmente em lugares como o da cultura, em 
suas amplas manifestações, patrimônio, turismo e literatura. Os trabalhos que o Grupo 
apresenta buscam analisar discursos e sua articulação com os conceitos de memória, 
poder e identidades. Documentos oficiais, artigos jornalísticos, propagandas, mapas e 
outros elementos são avaliados como produções históricas e políticas, na medida em que a 
linguagem constitui práticas. As pesquisas orientam-se pela proposta teórico-
metodológica adotada pela Análise do Discurso de base foucaultiana, na direção que é 
dada no Brasil pelos trabalhos de Gregolin (2008), Sargentini e Navarro-Barbosa (2004) 
nas preocupações de um grupo de pesquisadores, que vêm, a partir da AD, pensando as 
identidades maranhenses (CÂMARA, 2010; CUTRIM (2010); CARVALHO, 2009; 
CRUZ, 2005). O Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagem e Discurso do Maranhão 
ancora suas discussões na Análise do Discurso de base foucaultiana no sentido de 
compreender como a ligação a um conjunto de relações históricas, submetidas a uma 
ordem, que preceitua o que pode ser dito e o que deve ser silenciado, possibilita que o 
enunciado promova a filiação a certa(s) identidade(s). Investiga de que modo o discurso 
configura-se em um campo de confrontos teórico-metodológicos, ou seja, como um 
conjunto de métodos pode ser utilizado para analisar além da subjetividade, em que 
momento o sujeito deposita suas impressões, suas características pessoais na configuração 
dos discursos, ou seja, quando a impessoalidade é renegada a segundo plano. Como 
instrumento do discurso, ressalta-se a utilização da linguagem, da simbologia, da 
representatividade e da exterioridade como fatores condicionantes das formações 
discursivas (FOUCAULT, 1986). 
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DOS SENTIDOS DE “PATRIMÔNIO” CULTURAL DA HUMANIDADE: O 
DISCURSO E O PODER DA MÍDIA 

 
Conceição de Maria Belfort de Carvalho (UFMA) 

cbelfort@globo.com  
 
A mídia é um dos mais eficientes lugares discursivos em que se produzem identidades. 
Alguns discursos que circulam na mídia produzem uma rede simbólica que forja 
identidades. Tais discursos constituem práticas discursivas que produzem subjetividades 
como singularidades históricas a partir do agenciamento de trajetos temáticos, por meio 
de um insistente retorno de figuras, de sínteses-narrativas, de representações que 
constituem o imaginário social, um conjunto de configurações textuais que, de um 
acontecimento a outro, articula os temas e opera o “novo na repetição” 
(GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1986, p. 45). É importante analisar como o discurso 
configura-se em um campo de confrontos teórico-metodológicos, ou seja, como um 
conjunto de métodos pode ser utilizado para analisar além da subjetividade, em que 
momento o sujeito deposita suas impressões, suas características pessoais na configuração 
dos discursos, ou seja, quando a impessoalidade é renegada a segundo plano. Como 
instrumento do discurso, ressalta-se a utilização da linguagem, da simbologia, da 
representatividade e da exterioridade como fatores condicionantes das formações 
discursivas (FOUCAULT, 1986). Na capital maranhense, como não poderia ser 
diferente, a mídia tem seu lugar bem marcado no jogo de produção de sentidos sobre o 
conceito de patrimônio. Analisaremos, a partir da Analise do Discurso de base 
foucaultiana, as formas como o discurso midiático articula um jogo de produção de 
sentidos do conceito de patrimônio em São Luís-MA, por meio de excertos do jornal O 
Estado do Maranhão (1990, 1997, 1998) e O Imparcial (1990, 1997). 
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A FUNDAÇÃO FRANCESA DE SÃO LUÍS NAS MALHAS DISCURSIVAS DA 
MÍDIA 

 
Ilza Galvão Cutrim (UFMA)  

ilzagal@uol.com.br  
 
Uma pergunta que tem mobilizado as ciências, de forma geral, e que está diretamente 
relacionada à questão das identidades é “quem somos nós?” A Modernidade traz à tona 
esse debate e apresenta o sujeito marcado por uma situação de completa agonia, pois 
novas identidades emergem e fragmentam o indivíduo moderno, visto até então como 
sujeito uno. Segundo Michel Foucault (2001), desde que o sujeito foi reconhecido como 
entidade descentrada, no final do século XIX, há uma permanente (re)constituição das 
identidades, que, por sua vez, está relacionada a um jogo de poderes. Na visão de 
Foucault, o discurso, dispositivo de enunciação, é o principal veículo dessa produção de 
identidades. Para realizar um estudo sobre o discurso é preciso deixá-lo aparecer na 
complexidade que lhe é peculiar, sendo necessário um desapegar-se de um aprendizado 
cuja tendência o vê somente como um conjunto de signos, que carrega este ou aquele 
significado repleto de intenções. Não há como negar que os discursos são feitos de 
signos, “mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais 
que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer 
e que é preciso descrever” (FOUCAULT, 1986, p.56). Em outras palavras, o discurso é 
uma prática que relaciona a língua com outra coisa, o que Foucault (1986) chama de 
prática discursiva. Esse modo de ver o discurso ilumina nossa tentativa no sentido de 
compreender que práticas discursivas definem, na contemporaneidade, as condições de 
exercício da função enunciativa de uma das identidades da capital maranhense – a de sua 
fundação francesa – por meio da análise de discursos midiáticos presentes em duas 
propagandas, publicadas num jornal veiculado em São Luís (MA). Ancoramos nossas 
discussões na Análise do Discurso de base foucaultiana no sentido de compreender como 
a ligação a um conjunto de relações históricas, submetidas a uma ordem, que preceitua o 
que pode ser dito e o que deve ser silenciado, possibilita que o enunciado promova a 
filiação a certa(s) identidade(s). 
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AS CARTAS DE ATENAS E DE VENEZA: A PRODUÇÃO DE IDENTIDADES 
NAS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SÃO 

LUÍS 
 

Kláutenys Dellene Guedes Cutrim (UFMA) 
kdguedes@yahoo.com.br 

 
A partir de formulações teóricas do Círculo de Bakhtin e de outros autores, articulados à 
história e memória, avaliam-se políticas de preservação patrimonial da cidade de São Luís 
e as relações que estabelecem com as cartas de Atenas e de Veneza. Busca-se 
compreender a emergência das políticas de preservação patrimoniais e o seu reflexo nas 
políticas de preservação do patrimônio cultural de São Luís. Políticas Públicas são 
entendidas neste trabalho como um conjunto de ações que visam a certos objetivos e 
podem se desenvolver tanto no plano da sua implementação efetiva quanto no nível do 
discurso, por meio de sua simples formulação. Na esfera discursiva, as políticas têm 
muito a revelar sobre as representações da sociedade acerca de um determinado campo 
de interesse, pois, como todo enunciado, são desenhadas a partir de relações dialógicas, 
envolvidas de uma ideologia, e como tal expressam sempre uma “posição avaliativa” 
(BAKHTIN, 1997). As políticas de preservação de São Luís influenciam-se, desse modo, 
por muitos documentos. Esta pesquisa se propõe a analisar o gênero oficial Cartas 
Patrimoniais (a Carta de Atenas e a Carta de Veneza), a fim de verificar de que forma tais 
documentos oficializam o discurso da conservação e do restauro de monumentos, em 
nome da preservação de uma memória patrimonial, articulando conceitos com os de 
sujeito, espaço e tempo. Esses documentos configuram identidades, pois são resultado de 
um complexo jogo de sentidos derivado de uma sociedade permeada de valores 
globalizados. Vários discursos são sobrepostos nessas Cartas, inclusive o da salubridade, 
justificando a modernização das cidades. Observa-se que o discurso de modernização 
urbana produziu novas formas de uso do espaço citadino, por meio de um poder que, na 
visão foucaultiana, não é soberano, exerce-se de forma capilar, em todos os níveis de 
relações sociais e a norma constitui o seu instrumento. Existem, segundo o autor, duas 
formas de poder normalizador – o poder disciplinar e o biopoder (FOUCAULT, 2002). 
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ENTRE A NATUREZA E AS PRÁTICAS DE TURISMO: DISPERSÃO E 
REGULARIDADE NOS DISCURSOS SOBRE O PARQUE NACIONAL DOS 

LENÇÓIS MARANHENSES 
 

Rosélis Câmara (UFMA) 
zelis.camara@yahoo.com.br 

 
O presente trabalho apresenta uma discussão sobre Turismo e sustentabilidade tomando 
como base o entendimento da trajetória da história do turismo enquanto prática de 
consumo na sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, busca avaliar os mecanismos 
discursivos e enunciativos que instituíram o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 
abreviadamente Parque dos Lençóis, como atrativo turístico de grande relevância no 
cenário nacional. O Parque dos Lençóis foi criado em 1981, mas sua descoberta turística 
só ocorreu a partir dos anos 2000 quando passou por fortes campanhas de divulgação na 
mídia nacional e internacional. O princípio norteador dessa escolha segue o conceito de 
discurso, de Michel Foucault, para o qual interessa buscar o discurso na superfície das 
coisas ditas efetivamente. Interessa verificar como distintos dizeres discursivizam a noção 
de sustentabilidade no Parque dos Lençóis, avaliando as relações de poder-saber, na 
medida em que essas materialidades são fruto de uma produção histórica e política. 
Buscam-se regularidades (formações discursivas que falam nesses espaços, os 
interdiscursos mobilizados, os sujeitos postos em cena) que se articulam na dispersão dos 
discursos que instauram a noção de sustentabilidade. Para se verificar como a 
sustentabilidade é discursivizada em distintos dizeres sobre o Parque dos Lençóis, 
procura-se avaliar as regras que orientam essas enunciações: quem fala; sob que 
perspectivas; quem define o que é a sustentabilidade, como se constitui o sistema de 
formação das diferentes estratégias que individualizam esse discurso, os entrelaçamentos 
que ocorrem entre discursos de distintos campos (MACHADO, 1981). Com base nesse 
princípio, verifica-se de que modo o Plano de Manejo do Parque – documento técnico 
que determina os usos que devem ser feitos da área e a forma de uso dos recursos 
naturais ali existentes – constrói a noção de sustentabilidade para essa área. As 
regularidades buscadas consistem em formações discursivas que falam nesse texto, os 
interdiscursos mobilizados, os sujeitos postos em cena. 

  

mailto:zelis.camara@yahoo.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

287 

 

GRUPO 
34 

CEAD-PB – CÍRCULO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DE 
DISCURSO DA PARAÍBA 
 

Ivone Tavares de Lucena (UFPB – João Pessoa) 
ivone.lucena@uol.com.br     

Na sociedade atual, há uma complexa produção de sentido que merece um olhar especial 
e plural para poder enxergá-lo. Na opacidade da linguagem que compõe o texto, ficam as 
pegadas que constroem os sentidos e seus movimentos. São os fios significativos 
responsáveis pelo fiar do texto, fios estes que se entrelaçam e se costuram formando a teia 
do texto. Perceber o(s) sentido(s) que se esconde(m) nesse entrelaçado do texto, significa 
executar "gestos de interpretação" os quais vão em busca do discurso, verdadeiros 
marcadores do dizível e do não-dizível e capazes de fazer o leitor evidenciar como se 
concretiza o sentido. O Círculo de Estudos em Análise do Discurso da Paraíba - CEAD-
PB, surgiu em 1998 das pesquisas dos alunos e professores do Programa de Pós-
Graduação em Letras - PPGL, sob a responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Ivone Tavares de 
Lucena. Os estudos em Análise do Discurso do grupo seguem as orientações teórico-
metodológico-analíticas da AD francesa sustentada pelos pensadores Michel Pêcheux, 
Mikhail Bakhtin, Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine. As pesquisas desenvolvidas 
pelo CEAD-PB voltam-se para dois eixos: Estudos discursivos em diversos gêneros, 
focalizando a heterogeneidade constitutiva da linguagem e Estudos discursivos das 
relações de poder constitutivas do espaço escolar, destacando os sujeitos de ensino: 
professor e aluno. Os trabalhos procuram focalizar as correlações entre discurso, história 
e cultura, tomando como objetos de estudo diferentes manifestações culturais, veiculadas 
em múltiplos gêneros discursivos, analisados a partir de seus contextos sócio-históricos de 
produção. Procuramos enxergar os processos discursivos que objetivam sujeitos, 
constroem memória, história e identidades enfocando os mais variados veículos de 
circulação de textos. As investigações do grupo trazem contribuições para o 
conhecimento do funcionamento dos discursos que se fazem presentes na sociedade e seus 
efeitos de sentidos na construção de dizeres que se perpetuam por práticas discursivas. 
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O EPITÁFIO E O EPITÁFIO FABULOSO: IDENTIDADES QUE TRANSITAM 
ENTRE A MORAL E A DENÚNCIA 

 
 

Alécia Lucélia Gomes Pereira (UFPB) 
alecia_lucelia@yahoo.com.br   

 
O discurso religioso alicerça-se em nossa sociedade enquanto um dizer inquestionável, 
dono de uma verdade absoluta, e, assim, detentor de um poder soberano. Este discurso 
se faz presente no gênero epitáfio. Porém essa nobreza do discurso religioso pode sofrer 
resistências, configurando-se em novos dizeres atípicos em que o que é habitual e sério, 
cede lugar ao inabitual e risonho, o que pode levar a desconstrução de um gênero. Os 
lugares de memória possibilitam uma transfiguração do gênero epitáfio, estes passam a 
circular em outros espaços diferentes do espaço a ele já naturalizado, os campos-santos, 
situando-se em outro lugar, com novos dizeres, movendo os sentidos e os discursos, com 
isso deixam de ser epitáfios e passam a epitáfios fabulosos. É a mídia, enquanto lugar de 
memória, que possibilita a circulação desses novos epitáfios. Assim, nossa preocupação é 
analisar as formações discursivas que atravessam o gênero epitáfio tanto em sua forma 
“oficial”, quanto em sua forma fabulosa, observando como se evidencia a ressignificação 
desse gênero. Nosso trabalho é construído à luz dos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso Francesa. Os epitáfios fabulosos, assim como os epitáfios em sua forma clássica 
são tecidos com base em uma memória discursiva, que também é coletiva, deixando 
entrever um contexto sócio - cultural atual. Se de um lado temos uma memória como 
lugar do regular e repetível, por outro lado temos uma memória como responsável pela 
desregularização. Os epitáfios “às avessas” ultrapassam as vontades de verdade religiosas 
promulgadas no discurso dos epitáfios “oficiais”, nas quais os sujeitos ausentes são 
colocados como exemplos de boas condutas. Os “novos” epitáfios, ao quebrar a ordem 
discursiva estabelecida nos epitáfios originais, inserem-se em um lugar não-oficial, 
cômico grotesco e utópico, inscrevendo novos sentidos por meio de um caráter 
subversivo e tecendo denúncias que deixa entrever nos fios do texto um contexto sócio-
histórico próprio do pensamento pós-moderno. 
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HISTÓRIAS DA BELEZA NEGRA NO BRASIL: IMAGENS, DISCURSOS E 
PRÁTICAS 

 
Amanda Braga (UFPB/ UFSCar) 
amandabraga_jp@hotmail.com 

 
É bem verdade que os modelos de beleza permanecem por muito tempo absolutos antes 
de serem relativizados, ressignificados, apresentados em sua variedade. Os conceitos de 
beleza construídos num determinado momento histórico se desfazem em momentos 
seguintes, transformam-se, carregam novos sentidos, produzem novos padrões, 
apresentam-se e materializam-se de modos distintos. É preciso afirmar, no entanto, que 
esse trânsito traz memórias e, portanto, continuidades em relação ao momento anterior. 
Assim, considerando não apenas os discursos sincreticamente materializados, mas 
considerando, ainda, a construção de um corpus heterogêneo em si mesmo, nosso intuito 
é empreender uma análise discursiva sobre a história da beleza negra no Brasil a partir das 
memórias que temos desses padrões e dos acontecimentos discursivos que ressignificam 
essas memórias na atualidade. Para tanto, seguiremos a análise de três arquivos: o 
primeiro deles diz respeito ao momento escravista, mais particularmente o século XIX, 
que seleciona e oferece formas de dizibilidade aos discursos produzidos no interior de um 
Brasil escravocrata; o segundo faz referência a um período que engloba, basicamente, o 
século XX, que vai organizar as memórias do momento anterior, atribuindo-lhes (ou 
não) formas de conservação e memória; e, por fim, um arquivo que nos remete ao momento 
atual, posterior à implementação de políticas afirmativas, e que vai, a seu modo, 
apresentar-nos formas de reativação e de apropriação de discursos historicamente 
produzidos. Assim, o que pretendemos é fazer uma análise dos momentos pontuados, 
investigando as continuidades e descontinuidades do conceito de beleza negra entre eles. 
Queremos analisar os deslocamentos discursivos e examinar as verdades produzidas em 
cada período, até chegar à multiplicidade de padrões estéticos que a modernidade nos 
oferece. Para tanto, pautamo-nos numa Análise do Discurso que aceita as contribuições 
de Michel Foucault e, do mesmo modo, que se pauta nas discussões empreendidas por 
Jean-Jacques Courtine atualmente. Do primeiro, interessa-nos o próprio método 
arqueológico, e as discussões que daí derivam. Do segundo, nos é essencial a noção de 
intericonicidade – que nos oferece base para pensar uma memória das imagens –, bem 
como a proposta de uma Semiologia Histórica aliada aos estudos do discurso, que estende o 
alcance da visada discursiva na medida em que nos impele à análise de um discurso que é 
sincrético e que reclama sua espessura histórica no momento próprio da análise. 
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SPOTS, VINHETAS E A MIDIATIZAÇÃO DO ESPETÁCULO POLÍTICO: A 
IMAGEM EM MOVIMENTO NO ESPAÇO DO VISÍVEL 

 
Antonio Genário Pinheiro dos Santos (UFPB – UFRN)  

gennaryo@yahoo.com.br 
 
Atrelado ao funcionamento da linguagem enquanto espaço de mobilidade de práticas 
sociais e de poder, este trabalho tem como objetivo investigar o processo de 
espetacularização da política e a irrupção do acontecimento discursivo a partir da ação da 
mídia na cobertura dos debates políticos em campanhas eleitorais brasileiras. Trata-se de 
um estudo fundamentado na teoria da Análise do Discurso de tradição francesa – com 
ênfase nos estudos de Michel Foucault (1988, 2005, 2006,), Gomes (2004), Debord 
(2002) e Courtine (2006) – que prioriza o trabalho com a produção do sentido enquanto 
efeito oportunizado por diferentes regimes de enunciabilidade e feixes de dizibilidades 
que, por sua vez, mobilizam uma memória, operam com a interdiscursividade e 
dialogam com a história. Como objeto de estudo, tem-se o arquivo das dizibilidades 
operacionadas pela mídia na discursivização dos acontecimentos das campanhas eleitorais 
no Brasil de 1998 a 2006 especialmente no que diz respeito à cobertura dos debates 
políticos em períodos de apresentação de propostas de campanhas e programas de 
governo. Nesse sentido, objetiva-se investigar o funcionamento de uma prática de 
midiatização da política a partir das chamadas discursivas em spots e vinhetas e, ainda, com 
base no diálogo que essas materialidades estabelecem com os dizeres – sobre candidatos 
– em capas de revistas de circulação nacional. As análises apontam para a inserção da 
mídia no cenário do discurso, funcionando segundo um criterioso jogo de estratégias 
discursivas atreladas a práticas que mobilizam poder, constroem verdades, subjetivam 
personagens e personalidades e discursivizam o evento histórico a partir da ilusão de 
controle do dizer – e de seus efeitos. Este trabalho volta-se para o atravessamento de 
práticas midiáticas e políticas, percebido no estreitamento de seus diálogos e duelos. Tais 
práticas se efetivam discursivamente e operam segundo um princípio de governamento 
regulado pelo olhar onipresente dos meios de comunicação de massa o que permite o 
imbricamento entre os conceitos de discurso, sujeito, poder, polícia discursiva, 
espetacularização, acontecimento, memória, visibilidade e silenciamento. Tais categorias 
estabelecem séries de filiações e permite a problematização do jogo entre o processo de 
midiatização da política e o de politização da mídia. 
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ESPELHOS DA HISTÓRIA NA ESCRITURA DE GRACILIANO RAMOS: OS 
MÚLTIPLOS SENTIDOS DO DISCURSO NA CENA POLÍTICO-LITERÁRIA 

 
Cristiano Cezar Gomes da Silva (UFPB-UNEAL) 

cristianocezar.pe@bol.com.br  
 
Investigar o discurso contido na narrativa de Vidas Secas e alguns escritos não-ficcionais do 
sujeito-autor Graciliano Ramos, sob a ótica da Análise do Discurso de linha francesa, é o 
principal objetivo deste trabalho. Nesse sentido, a pesquisa trilha, metodologicamente, a 
partir de uma (re)leitura da obra, na realização de um gesto de interpretação no qual 
procura observar a discursividade que emerge da materialidade textual. Assim, o corpus 
de análise se reveste de significados e sentidos que deslizam e são afetados pelas 
condições de produção – o governo Vargas. A análise interpretativa do corpus permitiu 
estudar a obra Vidas Secas como um grande arquivo que possibilita observarmos efeitos de 
sentido, quer seja construindo-os, instituindo-os quer seja buscando-os em lugares 
outros. Ao longo da pesquisa, a obra é estudada como um arquivo no qual se formam 
objetos discursivos. A partir desse enfoque teórico e metodológico, foi possível enxergar 
marcas das condições de produção da escritura, bem como, da formação discursiva na 
qual se inscreve. Nesses escritos, ainda foram percebidas marcas da violência, do 
silenciamento, das desigualdades sociais, da marginalização, do analfabetismo, da 
exploração que circundavam a sociedade brasileira da época. A obra estudada apresenta 
um espelho das mazelas sociais presentes na sociedade do período e que afligiam os mais 
desfavorecidos. Desse modo, a análise dos escritos do sujeito-autor Graciliano Ramos 
permite compreender um importante momento vivido na História do Brasil mediante as 
marcas da exterioridade que atravessam a sua escritura. A escolha dos trechos de seus 
escritos não se deu a priori, mas foi motivada pela regularidade que alguns efeitos de 
sentido aparecem ao longo da obra. Assim, o corpus da nossa investigação está presente 
em vários enunciados, retirados como fragmentos de sua escritura, sendo vistos como 
uma rede de formulações na memória discursiva em que se inscreviam e, por vezes se 
repetiam, enunciados que eram (re) significados ao longo da narrativa literária. Durante 
as análises, vimos o sujeito-autor Graciliano Ramos identificado com a formação 
discursiva de esquerda, que é desvelada ao longo de sua narrativa e em seus escritos não-
ficcionais, como cartas e fragmentos, caracterizando uma posição de sujeito militante, 
permitindo instituir significados mediante o engajamento e a militância política. Por fim, 
percebemos que os enunciados recortados constituem os seus sentidos através de uma 
rede de memória discursiva, atravessada pela formulação do que está sendo dito na sua 
atualidade, construindo sentidos a partir desse jogo de memória entre o “já dito” e o “que 
é dito”. 
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DE LAGARTA À BORBOLETA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS TÉCNICAS 
DE SI DA TRAVESTILIDADE 

 
Emanoel Raiff Gomes da Nóbrega Filho (PPGL/UFPB/CEAD) 

emanoelraiff@msn.com  
Profa. Dra. Ivone Tavares de Lucena (PPGL/UFPB/CEAD) 

ivone.lucena@uol.com.br  
 
Em cada sociedade, o corpo é tomado enquanto linguagem, produzindo, desse modo, 
sentidos. Dessa maneira, o objeto da pesquisa é a construção de técnicas de si 
(FOUCAULT, 2010) utilizadas por travestis na elaboração de seus corpos. Ao tomar a 
Análise do Discurso francesa como uma teoria semântica – no tocante, principalmente, 
às considerações de Pêcheux (2008), para quem o discurso é a relação entre a Língua e a 
História –, dir-se-á que o corpo é construído discursivamente por práticas 
regulamentadas, repetidas, executadas por indivíduos na criação de sua subjetividade. O 
objetivo da pesquisa é investigar, a partir de imagens (em cartazes, entre outras 
materialidades) as transformações do corpo do travesti como uma criação possível a 
partir da desestabilização do padrão binário do sexo e gênero, criando uma nova 
subjetividade, fazendo emergir novas técnicas de si (FOUCAULT, Ibid.). Para a Teoria 
Queer, estabelecida pela influência dos estudos feministas pós-estruturalistas de Butler 
(2004), sexo e gênero não coincidem: o sexo é da ordem da anatomia, enquanto o 
gênero é uma criação, uma possibilidade do discurso e se efetiva enquanto uma 
expressão, uma performance, uma execução de discursos, definindo um indivíduo como 
masculino ou feminino, criando subjetividades. Como corpus, tomar-se-á um conjunto de 
enunciados (verbais e não-verbais) onde se poderá observar cartazes de eventos para o 
público transgênero em que se vê a exibição do corpo. Assim, questionamos: por que 
esse corpo e não outro, quando o padrão de gênero é normativamente binário? Para a 
Teoria Queer (BUTLER, Ibid.), o travesti desestabiliza esse padrão, abrindo fissuras, 
criando acoplamentos, agenciamentos entre signos, entre discursos, como na máquina 
desejante de Deleuze (2011), inventando seu modo de vida: a travestilidade. Desse modo, 
é escavando discursos – tecendo memórias em torno da das técnicas corporais das 
performances de gênero –, que se pode reconhecer nos enunciados, como as imagens se 
repetem e se recriam iconicamente (COURTINE apud MILANEZ, 2006), mostrando o 
travesti como um novo sujeito produzido pela esquizofrenia do padrão de gênero. 
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UMA ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO DO CORPO NA REVISTA JUNIOR 
  

Paulo Aldemir Delfino Lopes (UFPB/CNPq) 
pauloadl@hotmail.com 

  
Durante os séculos XIX e XX, a medicina foi e talvez ainda seja a instância mais 
preocupada com o corpo, exercendo sobre ele um verdadeiro disciplinamento, em 
especial, no tocante aos modos de cuidado e higiene corporais, preocupações essas de 
ordem sanitária. No entanto, nos dias atuais, essas técnicas corporais estão relacionadas a 
valores estéticos em que o cuidado de si já não mais visa ao bem supremo, de interesse 
social, mas ao enquadramento dos sujeitos nos padrões ditados pela mídia. Um novo 
imaginário sobre o corpo começa a sedimentar-se, impondo-lhe formas, contornos e 
volumes, conseguidos graças a árduo trabalho físico. Segundo Foucault, na Microfísica do 
poder, já durante o século XVIII o corpo despia-se de sua aura espiritual, mudança 
desencadeada por uma série de discursos de verdade que passaram a circular na 
sociedade. Tendo, pois, como fio condutor desta pesquisa o ideal de virilidade, buscamos 
fazer uma arqueologia do imaginário do corpo na revista JUNIOR, publicação mensal da 
editora MixBrasil voltada para o público gay. Para tanto, partimos da análise das capas da 
revista que apresentam uma regularidade discursiva – a evidenciação da barriga – para 
onde converge o olhar. A partir desta premissa compreendemos que a barriga e não mais 
o rosto é o lugar de identidade. Pensamos que a interdição do pornográfico, como o 
próprio título da revista sugere (JUNIOR), parece provocar um deslocamento do olhar 
que, abandonando a genitália e não priorizando o rosto, repousa sobre a barriga; esta, 
pois, além de lugar de identidade, seria também o próprio sexo deslocado; assim, o 
interdito, na construção desses enunciados, é mais que um não-dito, uma vez que ele 
possibilita a retomada do que foi, pelo procedimento de exclusão, impedido de aparecer. 
O procedimento de exclusão é entendido aqui como consequência de uma coerção que 
pesa sobre o sujeito, no caso o próprio veículo midiático, impedindo-o de dizer qualquer 
coisa, em qualquer lugar e de qualquer forma, pois, como nos lembra Foucault na 
Arqueologia do saber, o discurso evidencia, antes de tudo, as questões de poder. Assim, 
o pênis é uma praesentia in absentia; ele é ressignificado na barriga, ou antes, ressignifica a 
barriga como o lugar do sexo. Esse novo acontecimento discursivo se inscreve numa 
série histórica, portanto, numa memória dos discursos sobre o sexo, tanto por suas 
semelhanças – o ideal de virilidade veiculado pela revista é apresentado como um 
atributo fálico, ainda que metafórico –, quanto por sua singularidade – uma vez que a 
revista destina-se ao público jovem, ela tenta ser erótica sem ser pornográfica, portanto, 
apela para as formas musculares e não necessariamente à potência sexual, como o fazem 
publicações congêneres. 
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GRUPO 35 

GEDAI – GRUPO DE ESTUDO MEDIAÇÕES, 
DISCURSOS E SOCIEDADES AMAZÔNICAS 
 

Ivânia dos Santos Neves (UNAMA) 
ivanian@uol.com.br 

Na contemporaneidade, a sociedade da informação criou diferentes suportes materiais 
para estabelecer os cada vez mais velozes processos de comunicação. Hoje, em meio a 
sociedades complexas, os discursos que circulam nos espaços abertos pelas novas 
tecnologias convivem com as novas e tradicionais formas de produzir sentidos. Este início 
de século exibe, em sua paisagem dinâmica, as diferentes possibilidades de mediações, 
como em nenhum outro momento. Em meio a este mosaico contemporâneo de 
informação, em que se escreve a história do presente, atualizam-se memórias, recriam-se 
e se repetem antigos discursos. As sociedades amazônicas são parte integrante deste novo 
cenário internacional, inseridas nesta nova forma de globalização. Atualmente, a 
Amazônia está no centro das atenções internacionais, muito em função dos debates sobre 
o meio ambiente e há uma imagem generalista das sociedades que vivem na região. Aos 
olhos internacionais, parece só haver populações indígenas isoladas dentro da floresta e se 
ignora a presença de mais de 15 milhões de habitantes, espalhados em grandes e pequenas 
cidades, em grandes e pequenas propriedades rurais, nas margens dos rios, em terras 
indígenas, em remanescente de quilombolas.  Se por um lado existem grupos indígenas 
isolados na floresta, sem acesso à eletricidade e aos meios de comunicação de massa, por 
outro, há grandes metrópoles como Belém e Manaus, com um universo midiático 
bastante abrangente. Muito pouco, no entanto, se produziu de conhecimento acadêmico, 
em universidades da própria região, sobre a realidade da Amazônia em relação aos 
processos de mediação. Desde 2010, as atividades deste grupo de pesquisa tomam como 
base as reflexões teóricas da análise do discurso, especialmente as discussões sobre mídia e 
identidade, fundamentadas pelas formulações de Michel Foucault sobre saber e poder. 
Também, em função do debate frequente entre questões locais e globais, são recorrentes 
abordagens que estabeleçam diálogo com as discussões dos Estudos Culturais. O objetivo 
deste Grupo, formado por pesquisadores e estudantes da graduação e da pós-graduação é 
reunir projetos de pesquisas e de extensão relacionados à história do presente e aos 
processos de mediação entre as sociedades amazônicas. 
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SOCIEDADES INDÍGENAS E REPRESENTAÇÕES IMAGÉTICAS: DISCURSOS 
SOBRE BELLO MONTE 

 
Alda Cristina Costa (UFPA) 

aldacristinacosta@gmail.com 
 
A Amazônia, especificamente o estado do Pará, tem sido palco, nos últimos meses, de 
atenção da mídia regional, nacional e internacional, motivada pelos conflitos da 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu. Especialistas e 
sociedade têm se mobilizado para tornar públicas as graves consequências que a 
construção causará à diversidade sociocultural e biológica da região, assim como a vida 
de mais de 10 sociedades indígenas. A primeira visibilidade dos problemas ambientais da 
construção de Belo Monte, relacionada às sociedades indígenas, aconteceu no ano de 
1988, nos Estados Unidos, quando o líder Kaiapó Paulinho Paiakan, o Kube-I Kaiapó e o 
etnobiólogo Darrel Posey, do Museu Paraense Emilio Goeldi, relataram sua indignação. 
A partir dessa repercussão mundial, os índios receberam apoio do Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação (CEDI) e realizaram o Primeiro Encontro dos Povos 
Indígenas do Xingu, em fevereiro de 1989, no município de Altamira (PA), reunindo 
cerca de três mil pessoas, entre elas, 650 índios de diferentes etnias, 300 ambientalistas, 
150 jornalistas de vários países e autoridades políticas. O evento é considerado um 
marco do socioambientalismo no Brasil e lançou a campanha nacional em defesa dos 
Povos e da Floresta Amazônica para a revisão dos projetos de desenvolvimento da região. 
Esse seria apenas um dos muitos fatos para a produção de inúmeras matérias sobre as 
sociedades indígenas e o complexo Hidrelétrico de Belo Monte. O que se constata é que 
na construção das notícias há uma diversidade de discursos, sendo o índio representado 
de várias maneiras, de acordo com o jogo de forças e interesses em questão.  Em 
determinados momentos os indígenas são retratados como indivíduos conflituosos que 
causam desordem nas questões de interesses ‘coletivos’ e, em outros, são retratados 
como seres míticos. Na primeira situação, é o índio “marginal”; na segunda é o indivíduo 
‘guardião’ da natureza. A presente análise objetiva discutir as representações imagéticas 
da mídia sobre e das sociedades indígenas frente à construção da usina hidrelétrica de 
Belo Monte. Leva-se em consideração que os processos que permeiam a produção 
imagética sobre as sociedades indígenas e as próprias imagens divulgadas refletem sobre a 
constituição do imaginário global sobre os indígenas e o seu papel social na sociedade. 
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DISCURSOS EM IMAGENS: RETRATOS DA AMAZÔNIA PARAENSE NO 
FINAL DO SÉCULO XIX 

 
Ana Shirley Penaforte Cardoso (UNAMA) 

spenaforte@gmail.com 
 
Bem antes do rádio e da televisão, a circulação da fotografia já atravessava todas as 
fronteiras culturais, quer fossem relacionadas às classes sociais, família, gênero, etnia, 
religião, colonialidades. Ainda hoje, tanto nas versões analógicas, como nas digitais, ela 
está aí, presente nos novos espaços de materialização de sentidos que as redes sociais 
representam e continua deixando ver os discursos. Mesmo na atualidade, o olhar do 
fotógrafo e de seu interlocutor prossegue revelando e silenciando memórias. O presente 
trabalho pretende analisar alguns aspectos sociais das narrativas fotográficas impostas pelo 
olhar europeu em fotografias de Felipe Augusto Fidanza e sua geração de fotógrafos em 
Belém do Pará na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Realiza antes, 
um breve histórico do surgimento da fotografia e pontua algumas peculiaridades na 
repercussão desse processo na sociedade brasileira. As questões levantadas pela fotografia 
de Fidanza e seus contemporâneos são bastante relevantes, mesmo para quem trabalha 
com a fotografia contemporânea em Belém. É possível afirmar que a partir de suas lentes 
se construiu uma espécie de matriz visual sobre a cidade, para atender aos interesses 
governamentais. As imagens silenciavam os graves problemas sociais causados pela 
colonização portuguesa, pela desigualdade econômica e inventava uma espécie de cidade 
de ficção, onde havia apenas uma população rica, beneficiada pela exploração da 
borracha. A partir da análise do discurso, especialmente os estudos relacionados a 
relações de poder e à interconicidade, pretendo mostrar como muitas imagens atuais, 
produzidas sobre a cidade, sobretudo aquelas que se propõem a mostrar Belém numa 
perspectiva idealizada, associadas ao discurso governamental e ao turismo, estão 
profundamente atravessadas pelo olhar de Fidanza e de sua geração. Este tipo de 
produção imagética continuar editando a mesma matriz cultural proposta no final do 
século XIX, embora a fotografia paraense já tenha percorrido muitos outros caminhos e 
tenha mostrado a cidade a partir de muitos outros ângulos. 
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A INVENÇÃO DO ÍNDIO NAS REDES SOCIAIS: A DANÇA DAS 
IDENTIDADES 

 
Ivânia dos Santos Neves  (UNAMA) 

ivanian@uol.com.br 
 
Nos primeiros registros europeus sobre o novo mundo, a nudez indígena e a propaganda 
de selvageria relacionada aos rituais de antropofagia mereceram um tratamento especial 
por parte dos escrivães. Do século XV aos nossos dias, as histórias das várias sociedades 
indígenas percorreram diferentes caminhos em relação ao contato com a cultura 
ocidental e estas novas perspectivas históricas transformaram bastante suas práticas 
culturais, no entanto, estas duas características tão demarcadas logo no início, que em 
grande medida foram inventados pelo sistema colonial, ainda hoje são concebidas como 
marcas identitárias inalienáveis destas sociedades. Chamo este processo discursivo, 
iniciado pelos europeus, de “invenção”, porque penso que seja importante conhecer as 
condições de produção históricas em que ele se constituiu. A invenção do índio implica 
pelo menos dois sentidos da palavra invenção. A partir de Nietzsche, podemos entender 
que se trata de uma falsificação forjada pelas relações de poder do sistema colonial, que 
instituiu um índio genérico. Por outro lado, os povos indígenas, quando foi possível, 
resistiram e ainda hoje, apesar das inúmeras dificuldades que enfrentam, continuam 
reinventando suas tradições e demarcando suas novas fronteiras culturais. Neste sentido 
mais construtivo, a invenção é um exercício de resistência e de criatividade das 
sociedades indígenas. Atualmente, a mídia representa uma nova fronteira para grande 
parte dos povos indígenas e é possível obervar que, em grande medida, os meios de 
comunicação atualizam uma memória sobre estas sociedades, que hoje continua 
retomando a nudez como marca identitária, mas traz a questão da selvageria com uma 
nova moldura, pois, na maioria das vezes inventa um índio limitado aos conflitos de 
terra, que pouco tem a contribuir com a sociedade brasileira. As redes sociais marcam 
um novo momento da relação dos povos indígenas com a mídia, pois já há usuários de 
internet que assumem identidades indígenas. Será que eles continuarão reproduzindo os 
velhos discursos da colonização, ou, porque na condição de indígenas, conseguirão 
imprimir um discurso mais plural sobre as identidades indígenas? Tomando como base 
teórica a análise do discurso, especialmente os estudos relacionados à mídia e identidade, 
nesta comunicação, analiso como duas mulheres indígenas colocam em circulação, na 
web, diferentes discursos sobre a identidade indígena. 
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IDENTIDADES E MEMÓRIA DISCURSIVA TUPI NO ROTEIRO DO RIO 
TAJAPURU/ MARAJÓ-PA: SILÊNCIOS E NARRATIVAS 

 
Joel Pantoja da Silva (UNAMA) 

pantojasilver@hotmail.com 
 
A hipótese mais aceita sobre as sociedades indígenas, no arquipélago do Marajó, na 
Amazônia paraense é que, desde o século XVII, elas foram totalmente exterminadas. 
Hoje, a história destes povos aparece associada apenas à cerâmica marajoara e pouco se 
fala sobre a presença indígena nas narrativas orais desta região. Os trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos pelo projeto “Narrativas orais Tupi na Amazônia Paraense”, da 
Universidade da Amazônia, em janeiro de 2012, estiveram voltados para os narradores 
do roteiro do Rio Tajapuru, em Melgaço-Marajó e foram realizados os registros de 
narrativas que atualizam uma memória discursiva Tupi. Em uma das histórias registradas, 
há uma jovem que, para se livrar da perseguição de um monstro que queria devorá-la, 
joga o carvão na floresta e faz surgir a noite. A criação da noite é uma das narrativas orais 
mais recorrentes entre sociedades de tradição Tupi. Couto de Magalhães fez um dos 
primeiros registros desta história, em Língua Geral Amazônica, em O Selvagem (1940). 
Nos trabalhos de Betty Mindlin (1999) e Ivânia Neves (2009) também encontramos 
histórias semelhantes. Em relação ao Marajó, há um discurso estabilizado sobre as 
populações locais, nesta região vivem os “ribeirinhos”. E esta identidade forjada, silencia 
as sigularidades históricas destas populações e desconsidera a presença indígena e africana 
na região, ignora também as diferenças econômicas e coloca grandes fazendeiros e 
pequenos pescadores na mesma classificação. A posição e o lugar que assumo, a partir da 
orientação teórica da Analise do Discurso, especialmente os estudos sobre identidade e 
história, de base foucaultina, permitiu ser possível, sim, pensar em uma memória 
discursiva Tupi, em suas dispersões e regularidades presentes nas narrativas de 
narradores “ribeirinhos”, apesar das relações de poder que implicam a nomeação do seja 
ser “ribeirinho” na Amazônia paraense. 
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O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO “O ASSASSINATO DE DOROTHY 
STANG” REITERA UMA IDENTIDADE DE BARBÁRIE DO ESTADO DO 

PARÁ? 
 

Marcos André Dantas da Cunha (UFPA) 
madc@ufpa.br 

 
No discurso estará o “outro” a que se assemelha pela mesma formação discursiva e o 
“outro” a que se distingue, por distintas formações discursivas. O mais importante, 
porém, é que essa relação se fará dissimulada, ou seja, é o fato de que em qualquer 
formação discursiva o que se disse antes se faça “disfarçado” na transparência dos 
sentidos. Então, o sentido do enunciado se constrói no interdiscurso, na mesma ou em 
diferentes formações discursivas. O intradiscurso é um efeito do interdiscurso sobre si 
mesmo, ou seja, sobre o próprio discurso. Tudo aquilo que se anuncia num dado 
momento de um discurso proferido por um sujeito é relacionado, em anterioridade ou 
posterioridade, por uma implicação de ratificação ou retificação, com o que se disse 
antes ou se dirá posteriormente naquele próprio discurso. O que é dito realiza-se por 
entre outros dizeres em circulação. Assim, verifica-se uma tendência da mídia em 
realizar muitos dizeres em relação ao que foi dito sobre o estado do Pará. Constrói-se 
pelo dizer da mídia um “lugar” de referência, por ele os sentidos ficam circunscritos. 
Adota-se a perspectiva de que num só texto pode estar atravessado um discurso em sua 
temporalidade, num jogo de projeção entre o passado e o presente, num jogo de sentido 
entre o dito num determinado texto e em outros a que fomos procurando no jornal 
“Folha de S.Paulo”. Ao indagar-se acerca da frequência com que o estado do Pará aparece 
numa coletânea de textos jornalísticos da Folha de S. Paulo, referentes a um período de 
doze anos, verificou-se uma repetição de textos delimitados à temática da violência no 
campo, isto talvez caracterizando uma terra identificada com a floresta amazônica, mais 
distanciada dos grandes índices demográficos urbanos. Nesse sentido, um fato que por 
uma produtiva reiteração constitui-se num acontecimento discursivo é o assassinato da 
missionária norte-americana, naturalizada brasileira, irmã Dorothy Stang. Esse fato 
ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2005 e teve grande repercussão nacional e 
internacional. Numa perspectiva foucaultiana (2008), os acontecimentos não serão 
apenas unidades contínuas, isoladas e horizontais de um tempo histórico que a eles 
catalisa características comuns, destituindo-os de singularidades. Os sentidos não se 
fazem fruto de uma acomodada linearidade, mas pululam por momentos muitas vezes 
díspares da história. 
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A ESCRITA DE MURUÉ SURUÍ: UMA QUESTÃO DE AUTORIA INDÍGENA 
 

Maria Adriana da Silva Azevedo (UNAMA) 
adrianaazevedo@hotmail.de 

Ivânia dos Santos Neves (UNAMA) 
ivanian@uol.com.br 

 
Em abril de 2011, como resultado do projeto Crianças Suruí-Aikewára: entre a tradição 
e as novas tecnologias na escola, a indígena Murué Suruí lançou o livro “Histórias dos 
Índios Aikewára”, pela Editora da UNAMA – Universidade da Amazônia. Na ocasião, 
houve, por parte da mídia local e mesmo dentro da própria universidade, resistência em 
aceitar que uma jovem indígena fosse a autora do livro. Durante a sessão de lançamento 
do livro e nas entrevistas que concedeu, ela explicou, detalhadamente, o processo de 
escritura do livro, da relação como seus avós, que sempre lhe contaram estas narrativas, 
do tratamento literário que deu aos textos escritos e da produção do material em um 
antigo computador que havia na escola da aldeia. A coordenadora do projeto esteve 
presente nestas ocasiões e também explicou o envolvimento de Murué com o projeto 
desenvolvido na aldeia e assinalou o interesse da jovem indígena em escrever o livro com 
as narrativas.  Duas alegações fundamentaram os argumentos de quem duvidava da 
autoria de Murué: a primeira era que a coordenadora do projeto havia escrito o texto e a 
segunda defendia que ela apenas havia transcrito as narrativas, que seriam de uma autoria 
coletiva, de toda a sociedade Aikewára. Em contrapartida a esta situação, atualmente, no 
Brasil, o autor indígena que mais vende livros, contando as histórias dos Munduruku e 
dos povos indígenas, em geral, é Daniel Munduruku, que não é indígena e sim um 
antropólogo. Por que, no caso da jovem Aikewára, que realmente vive com seu povo, na 
Terra Indígena Sororó, no sul do Pará a autoria foi contestada? Tomando como base 
teórica as considerações de Michel Foucault em “O que é um autor?” e “A Ordem do 
Discurso”, o objetivo do trabalho que será apresentado é analisar que ordens discursivas 
estão envolvidas no processo de autoria de Murué Suruí e sua recepção na Universidade 
da Amazônia e na mídia local. 
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AS RELAÇÕES DE PODER E AS ESTRATÉGIAS DOS ÍNDIOS AIKEWÁRA 
NAS FRONTEIRAS DA MÍDIA:CULTURA, MEDIAÇÃO E GUERRA, UMA 

HISTÓRIA LATINO- AMERICANA 
 

Maurício Neves Corrêa (UNAMA) 
mauricio_nc@hotmail.com 

 
Este artigo analisa uma nova frente de contato a que está exposto o povo indígena 
Aikewára: a chegada nada pacífica da eletricidade à Terra Indígena Sororó. Os 
enfrentamentos teóricos precisam chegar a esta nova fronteira, que não pode 
desconsiderar a história e os aspectos econômicos a que está submetida esta sociedade e 
que já foram bastante discutidos pela antropologia, mas que devem ir um pouco além, 
porque falam a partir de uma realidade midiatizada, que demanda novas categorias de 
análise. O objetivo deste trabalho é compreender, a partir da análise das relações de 
poder da Análise do Discurso e dos estudos de mediação propostos pelos Estudos 
Culturais, como se constitui a história do presente entre os Aikewára e a chegada 
sistemática e violenta dos meios de comunicação. Os Aikewára, também conhecidos 
como Suruí do Pará e Suruí-Aikewára, são índios castanheiros que moram no sudeste do 
Pará entre os municípios de São Domingos e São Geraldo do Araguaia.  “Suruí” foi uma 
denominação imposta pelo não índio.  Este povo tupi vive na Terra Indígena Sororó, um 
grande quadrado de floresta preservado em meio à devastação. Em meados dos anos de 
1960, os índios Aikewára sofreram uma grande depopulação após o contato sistemático 
com a população das cidades vizinhas e chegaram a 33 índios. Apesar de duramente 
perseguidos por fazendeiros e madeireiros da região, além de surtos de gripe e varíola, os 
Aikewára resistiram. Houve muita interferência por parte dos não-índios, neste 
processo, que procuraram alterar suas práticas religiosas, sua alimentação, suas regras 
matrimoniais, etc. Este momento mudou definitivamente o rumo da história e da cultura 
desta sociedade indígena. Segundo o último senso da Aldeia, os Aikewára somam mais de 
300 índios, sendo que a maioria são crianças e jovens. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA EM O LIBERAL, UM DOS 
MAIS LIDOS JORNAIS IMPRESSOS DA AMAZÔNIA 

 
Valquíria Lima da Silva (UNAMA) 

quira-lima@hotmail.com 
 
Neste trabalho, tomo como objeto de estudo as edições do jornal O liberal, nos anos de 
1990 e 2011. No primeiro ano investigado, há um grande número de matérias 
relacionadas a conflitos de terra e a problemas no atendimento de saúde aos povos 
indígenas no estado do Pará. No ano de 2011, houve uma queda significativa no número 
de matérias, mas os assuntos, salvas algumas exceções, continuam se restringindo aos 
mesmos temas. Em todas as edições analisadas, nos dois anos, apenas a notícia do 
lançamento de um livro de autoria de uma indígena, em março de 2011, por ocasião das 
comemorações do dia do índio, trouxe alguma novidade para estas estatísticas. Para o 
leitor deste jornal, os povos indígenas aparecem apenas como um grave problema social. 
A denúncia, em relação aos problemas com a saúde indígena e com os conflitos de terra 
devem sim ocupar lugar de destaque, na mídia, ainda mais quando as reportagens 
conseguem intensificar as discussões e provocam alguma reação do poder público, o que, 
pela inconsistência das pesquisas que lhes dão origem, quase nunca acontece. Por outro 
lado, a ausência de matérias que mostrem as singularidades da cultura e da história destas 
sociedades, continua reforçando um discurso que silencia estes povos e inventa um índio 
genérico, que precisa ser civilizado, para não causar problemas ao desenvolvimento do 
país. Nos primeiros resultados deste trabalho, tomando como base as referências da 
Análise do discurso, especialmente as discussões de identidade e mídia, já chegamos a 
duas conclusões iniciais: o jornal constrói uma identidade de forma estereotipada das 
populações indígenas, circunscrita aos problemas de terra e da saúde indígena e, 
segundo, a posição adotada pelos editores sofreu profundas transformações, neste 
período, e o interesse sobre populações indígenas, embora ele se situe no estado que 
reúne o segundo maior número de povos indígenas do país, caiu drasticamente. 
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GRUPO 36 
INTERFACES LÍNGUA E LITERATURA 
 

Maria Cleci Venturini (UNICENTRO – LABELL) 
mariacleciventurini@hotmail.com  

O grupo de pesquisa “Interfaces língua e literatura” congrega estudos dos campos do saber 
da área de Letras em diferentes materialidades, priorizando a memória, o texto e a 
cultura em funcionamentos enunciativos, discursivos e as poéticas da leitura e da 
interpretação relacionadas à pesquisa e ao ensino. Essas duas linhas de pesquisa fazem 
parte do Mestrado em Letras e contemplam a interface entre língua e literatura. Nesse 
sentido, vemos não só a articulação entre esses dois campos, mas entendemos que a 
interface é, também constitutiva deles, uma vez que toda e qualquer manifestação humana 
não existe sem a língua, ainda que se estruture pelo não-verbal, o qual é sempre 
sobredeterminado pelo verbal – a língua. A linha de pesquisa “Texto, memória e cultura” 
trata do texto e de outras modalidades discursivas como lugar de enunciação de 
manifestações culturais, considerando a Memória e o sentido como instâncias mediadoras 
em que se dá o confronto de valores históricos, sociais, étnicos e de gênero (gender), a 
partir do estudo de diferentes materialidades textuais. A segunda, “Poéticas da leitura e da 
interpretação”, ressalta a interface entre língua e literatura e os processos de configuração 
formal e os procedimentos de leitura que resultam na elaboração de novas questões 
teóricas, por meio das quais se podem discutir escalas de valores, mecanismos de 
legitimação discursiva e sua articulação com as práticas políticas, sociais e educativas. 
Nossa proposta, neste espaço de trabalho, é nos concentrar na linha de pesquisa “Texto, 
memória, cultura”, centrando-nos em duas vertentes teóricas: a Análise de Discurso e os 
Estudos Culturais, a partir dos projetos de pesquisa do mestrado e, também, dos 
pesquisadores que se inscrevem nessa linha. No mestrado em Letras, temos dez 
mestrandos, sendo que cinco se inscrevem na Análise de Discurso e desenvolvem pesquisa 
em torno do espaço urbano, priorizando o político, o religioso e o social no 
funcionamento da cidade e são orientados pela professora Maria Cleci Venturini. Em 
Estudos Culturais, há cinco mestrandos orientados pela pesquisadora Níncia Cecília Ribas 
Borges Teixeira. Inserimos, nesta apresentação, as pesquisadoras Célia Bassuma 
Fernandes e Denise Gabriel Witzel e, destacamos que a relação entre os seus e o nosso 
projeto é a linha de pesquisa.  
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CIDADES E MEMÓRIAS ENTRELAÇADAS/VIVIDAS/RECORTADAS 
COLÔNIAS SUÁBIAS EM/DE GUARAPUAVA? 

 
Adriana Bernardim (PG - Mestrado – UNICENTRO) 

 didica70@hotmail.com  
Maria Cleci Venturini (Orientadora) 
 mariacleciventurini@hotmail.com  

 
Propomos, nesse espaço, pensar os sentidos políticos e identitários da imigração, 
recortando o espaço urbano de Guarapuava, especificamente, o Distrito de Entre Rios, 
localizado a 30 km da cidade, entre os rios Jordão e Pinhão, que se estrutura por cinco 
colônias/comunidades: Vitória, Jordãozinho, Samambaia, Socorro e Cachoeira que 
combinam entre si um sistema cooperativista. Trata-se de imigrantes dos antigos suábios 
que habitavam as margens do Danúbio na Europa, a “Suábia”, uma região que atualmente 
está inserida no estado alemão de Baden-Württemberg (sudoeste da Alemanha). A 
ancoragem teórica é a da Análise de Discurso, de orientação francesa, desenvolvida a 
partir dos anos 60, por Michel Pêcheux, na França e, que no Brasil tomou corpo a partir 
de Orlandi e dos pesquisadores ligados a ela. O inusitado e que impulsiona a pesquisa em 
andamento, é o fato de o distrito de Entre Rios enquadrar-se no que se designa de campo 
e não de cidade. Contraditoriamente, entretanto, apresenta elementos próprios do 
urbano e, assim como as cidades, busca de autonomia econômica e política que só é 
concedida aos municípios. Outro elemento bastante importante que podemos perceber é 
o separatismo presente nessas colônias, pois é muito comum ouvirmos dos sujeitos que lá 
vivem, expressões como, por exemplo - “vila dos brasileiros” -, nos fazendo acreditar 
que no lugar, funcionam dois espaços culturais distintos e separados: o da cultura “alemã” 
e o espaço dos “brasileiros” – modo como são designados os paranaenses que con(vivem) 
com os descendentes do povo suábio. Nosso objetivo, diante desse corpus, é refletir em 
torno dos processos políticos e identitários que sustentam as culturas desse espaço, 
pensando mais especificamente, no modo como estes sujeitos se definem/vivem nessas 
comunidades “imaginárias”. Interessa-nos, em função desse espaço, que é colônia, mas se 
quer cidade, pensar a formulação, a circulação e a interpretação de textualidades em 
torno do espaço e as suas posições-sujeito, à medida que respondem pelos ditos, pelos 
não-ditos e pelo a dizer em relação à história/memória da imigração e da convivência no 
solo brasileiro. Diante do que se apresenta há questões que se impõem, dentre elas a 
relação entre a “cidade construída” no distrito de Entre Rios – Guarapuava – PR e a 
própria cidade de Guarapuava. Entendemos ser relevante, em termos metodológicos, 
contrapor a civilização guarapuavana, originalmente povoada por indígenas e depois 
pelos exploradores portugueses e a desses imigrantes. Podemos dizer, ainda que 
prematuramente, que há em funcionamento duas cidades: a Guarapuava que se inscreve 
na ordem do real e a de Entre Rios, da ordem do imaginário. As duas formam um 
imaginário urbano contraditório, fragmentado, sempre em construção, e ancorado em 
um “discurso-arquivo” de colonização, construído a partir de 1950. 
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PERIÓDICOS PARANAENSES: MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES DA FIGURA 
FEMININA 

 
Beatriz Leticia Rocha Horst (Mestranda UNICENTRO) 

bia_unicentro@hotmail.com  
 Orientadora: Dra. Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira 

 ninciaborgesteixeira@yahoo.com.br  
 
A pesquisa, inserida no âmbito dos estudos culturais, busca investigar as representações 
da figura feminina no jornalismo paranaense, afim de compreender como a imprensa 
organiza e estabelece os seus discursos na constituição de dispositivos pedagógicos para às 
possíveis leitoras das revistas paranaenses: O Olho da Rua, O Iriberê e A Bomba, 
veiculadas no início do século XX. Assim, este estudo procura recuperar a história e 
contribuições dessas importantes publicações paranaenses, salientando o processo de 
transformação que ocorreu na sociedade paranaense. Os meios de comunicação operam 
como ferramenta de representação social, retrato de um cotidiano paranaense, 
carregados de ideologias de uma época e traços culturais, reforçam práticas sociais e 
refletem de maneira geral, modelos de comportamentos para a vida social, uma vez que, 
por meio da análise de determinado jornal, revista ou obra literária, de qualquer época, é 
possível termos uma ideia geral de como se comporta uma sociedade, mediante seu 
arquivo mnemônico. O corpus que compõem o trabalho que ora se propõe, aborda, nas 
revistas, charges, propagandas e seções destinadas à escrita feita por mulheres, matérias 
que tratam de assuntos tidos como tipicamente femininos. Visto que, as revistas 
representam uma instância pedagógica de subjetivação para as leitoras e, sobretudo, por 
expressar discursos vigentes e legitimados em um contexto histórico-social. Assim, a 
partir de textos, tanto escritos como em forma de ilustrações, enunciados que se 
constituem como discursos acerca do que era considerado ideal para a vivência da 
feminilidade e da sexualidade, funcionando, portanto, como produtos das relações de 
poder de uma dada realidade social. Para tanto, faz-se necessário empreendermos alguns 
diálogos entre bases teóricas, intersecções entre a questão do gênero e da memória, bem 
como, as representações sociais, que se fazem presentes no constante dessa abordagem 
histórica, conforme apregoa Swain. 

 

  

mailto:bia_unicentro@hotmail.com
mailto:ninciaborgesteixeira@yahoo.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

306 

 

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE UMA INSTITUIÇÃO SECULAR: A 
FAMÍLIA 

 
Célia Bassuma Fernandes (Pesquisadora Unicentro) 

bacelfer@hotmail.com  
 
Do ponto de vista da História, até a Idade Média, o conceito de família, tal como o 
concebemos hoje, não existia, já que as pessoas se agregavam na casa paterna, vivendo 
sob a sua autoridade e dependência. Porém, com o fim da Idade Média, os bens materiais 
passaram a ser deixados ao filho mais velho, a fim de assegurar sua indivisão, e os 
casamentos arranjados passaram a constituir uma forma de manutenção e expansão 
patrimonial. Nessa época, o sentimento de família se desenvolvia em torno da criança, 
tendo em vista que os pequenos ficavam com as mães até por volta dos sete anos, e 
depois eram entregues a outra família, somente voltando para o seu lar depois de adultas. 
A ideia de família estava mais ligada, então, ao campo moral e social do que ao 
sentimental. Contudo, a partir dos séculos XV e XVI, lentamente, esse conceito se 
transformou: as crianças já não saiam mais de suas casas, e a escola e os pais passaram a 
ser os responsáveis pela sua educação, permitindo que se desenvolvessem maiores laços 
de afeição entre pais e filhos. Ainda nesse século, esse conceito passa a ser confundido 
com o de casa, pois não existia privacidade, visto que as moradias eram grandes galpões 
onde se fazia de tudo, já que não havia locais específicos para realizar transações 
comerciais e negócios. Nos séculos seguintes, assim como a casa, a instituição familiar vai 
aos poucos perdendo seu status de lugar público, e passa a ser entendida como sinônimo 
de privacidade. Há também, uma mudança nos preceitos morais e nos hábitos sociais, 
resultado do processo de industrialização, e por consequência, de urbanização, e o 
Estado desenvolve campanhas reforçando o valor da estabilidade advinda do casamento, 
bem como da importância de as famílias viverem em casas separadas (ARIÈS, 1981). No 
início do século XX, tem início uma nova mudança de valores, resultado da emancipação 
sexual e econômica da mulher. Os conceitos de emancipação e de reclusão, embora 
contraditórios, se fazem presentes, e se de um lado temos uma família não mais nuclear, 
já que o marido/pai e a mulher/mãe estão fora de casa trabalhando e terceiros 
desempenham as atividades domésticas, por outro, temos a família/casa, ainda mais 
fechada em decorrência da violência urbana. A partir disso, as formações familiares vêm 
se modificado ao longo dos tempos, e, atualmente, temos no espaço urbano, famílias 
formadas nos moldes tradicionais, compostas por mãe, pai e filhos, mas também famílias 
compostas por pai e filhos, mãe e filhos, por pai, mãe e filhos de casamentos diferentes, e 
também por pessoas do mesmo sexo. 
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DISCURSO, HISTÓRIA E CORPO 
 

Denise Gabriel Witzel (UNICENTRO-Guarapuava-PR) 
 denise@unicentro.br  

 
Neste estudo, ao tomar como objeto de investigação a relação entre o corpo, a história e 
o discurso, focalizo fundamentalmente as possibilidades que as propostas de Michel 
Foucault abrem para o avanço da Análise do Discurso no Brasil. Parto do princípio de 
que formação discursiva, prática discursiva, arquivo e memória são conceitos derivados 
da Arqueologia que permitem analisar o corpo na história, fabricado discursivamente. 
Logo, o corpo como irrupção de um acontecimento; uma construção simbólica, inserido 
em redes de poder e resistências que provêm da formação de saberes agenciados em 
certo momento e em certo lugar sobre as relações entre homens e mulheres. Nessa linha 
de raciocínio, interesso-me pela constituição do corpo feminino em sua relação com as 
práticas de sujeições que regularam as emergências de discursos sobre a feiúra e sobre a 
beleza, normatizando posições e estereótipos constitutivos dos processos de subjetivação. 
No encalço das condições de existência dos discursos, volto-me analiticamente para um 
corpus constituído de peças publicitárias veiculadas recentemente na mídia impressa 
brasileira; detenho-me na ordem do acontecimento, nas séries que (re)descrevem e 
(re)definem o corpo da mulher, nos enunciados “subterrâneos” que possibilitam 
explicitar as constituições, as formulações e as circulações de discursos que singularizam 
o corpo da mulher na mídia. A contribuição desta investigação para o Grupo de Pesquisa 
Texto, Memória e Cultura consiste na relevância de considerar a espessura histórica na 
análise articulada dessas três dimensões, dando relevo aos modos de ver, descrever, 
problematizar, compreender e analisar as estratégias que controlam os sentidos e as 
verdades sobre o sujeito em diferentes materialidades discursivas. Isso implica, grosso 
modo, entender o texto como materialidade do discurso e este como uma série de 
acontecimentos; entender, ainda, a memória (na formação do arquivo) como algo que se 
apresenta no domínio das identificações/filiações discursivas enquanto base que 
regulariza e possibilita qualquer dizer; e, finalmente, a cultura como prática imbricada 
indissoluvelmente nas relações de poder, sem perder de vista a questão basilar de 
Foucault, ou seja, pensar na história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, 
os seres humanos tornaram-se sujeitos. No caso que me interessa mais de perto, 
tornaram-se, em nossa cultura, sujeitos mulheres, ora feios ora belos. 
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ESPAÇO URBANO DE GUARAPUAVA: IMAGINÁRIOS EM TORNO DOS 
PRACINHAS DA FEB 

 
Eunice Guimarães (PGL - Mestrado – UNICENTRO) 

epguimaraes@gmail.com   
Maria Cleci Venturini (Orientadora)  
mariacleciventurini@hotmail.com   

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as primeiras reflexões acerca do 
trabalho de dissertação, por ora intitulado “Espaço urbano: imaginários em torno dos 
pracinhas da FEB”, no qual temos como aporte teórico a Análise de Discurso, de 
orientação francesa, que teve início nos anos 60, com Michel Pêcheux. No espaço 
urbano da cidade de Guarapuava, sujeitos vestindo uniformes da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), ainda fazem parte da paisagem e da memória urbana da cidade de 
Guarapuava (PR), rememorando/comemorando a participação de 19 pracinhas, 
pertencentes à FEB, na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Trata-se de sujeitos de idade 
avançada que insistem em dar visibilidade à participação que tiveram, nessa guerra, a qual 
é significada como um passado em que eles se sentiram heróis e representantes do Brasil 
na Europa. Esse sentimento faz parte do imaginário dos ex-combatentes (como são 
designados), por suas famílias e pelas instituições militares da cidade. A questão que nos 
move gira em torno da memória e de como essa memória significa e é significada na 
cidade. Buscamos compreender como ela se torna visível por meio da história da FEB, 
dos acervos documentais da época, de hinos e músicas em que suas participações são 
ressaltadas por meio de reportagens jornalísticas, especialmente da RPC TV, de 
entidades ligadas à FEB; pela tradição oral; pelas comemorações cívicas, enfim pela 
memória política da cidade. Interessa-nos, saber quais imaginários se constituem em 
torno da participação na Guerra, o que é visibilizado e o que é apagado nessa 
participação. As instituições e aqueles que se inscrevem e se significam como pracinhas 
ressaltam as vitórias, mas apagam/esquecem as dificuldades enfrentadas, especialmente 
no que se refere à língua praticada no espaço do outro, quando da participação no 
confronto em território italiano. Apagam, também, as condições precárias de 
sobrevivência, o fato de serem imigrantes e ao mesmo tempo invasores, estranhos no 
país do outro. Outra questão, bastante importante e apagada, diz respeito ao motivo da 
luta. Diante disso, perguntamos: contra quem e por quais ideais esses pracinhas lutaram 
e por que foram escolhidos alguns sujeitos? O que determinou essa escolha? De qualquer 
forma, o que se tem é que os ex-combatentes desenvolveram, alimentam e demonstram 
orgulho por terem participado desse evento. 

  

mailto:epguimaraes@gmail.com
mailto:mariacleciventurini@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

309 

 

ESPAÇO URBANO E A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA FAMILIAR 
 

Leandro Tafuri (Mestrando em Letras UNICENTRO) 
Orientadora: Maria Cleci Venturini  
mariacleciventurini@hotmail.com  

 
A produção de sentidos se estabelece a partir da relação entre sujeitos históricos o que 
faz com que a interpretação se dê a partir do envolvimento do homem com a língua e 
com a história. Diante disso, questionamos alguns efeitos de sentidos que circulam na 
mídia contemporânea. Portanto, e alicerçado nos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso de linha francesa, de vertente pechetiana, este trabalho tem por objetivo 
evidenciar os discursos de que sustentam e atualizam discursos referentes à violência 
familiar, designados como discursos sobre. Na atualidade, inúmeros textos, ao 
circularem pela mídia, fazem erigir inúmeros discursos pelos quais ressoam memórias. 
Interessamo-nos, no entanto, neste trabalho, pelos discursos em torno do caso Isabella 
Nardoni, a menina que, em abril de 2008, foi atirada pela janela do prédio pelo pai com 
o auxílio da madrasta. É nessa última figura, vale ressaltar, que lançaremos olhares mais 
atentos, uma vez que nela/por ela ressoam memórias e discursos da figura imaginária da 
mãe e da madrasta, constituindo-a como personagem. Nossa materialidade se constitui 
de discursos-imagem veiculados pela revista Veja que se utiliza de infográficos para 
reconstituir o crime. Para dar conta desse objetivo, selecionamos o texto-imagem 
veiculado pela Revista Veja acerca da menina Isabella. Esse texto-imagem discursiviza a 
cena do crime, configurando a madrasta, bem como o pai, como vilã, constituindo 
efeitos de realidade em torno do sofrimento e violência. O sujeito-leitor, ao deparar-se 
com esta materialidade textual e discursiva, “vê” materializado por meio dos enunciados-
imagem, o sofrimento da menina e a crueldade daqueles que deveriam zelar pelo seu 
bem estar. Os discursos que sustentam e atualizam a atrocidade que perpassa esse texto-
imagem podem ser, dentre outros, a imagem e a construção discursiva da madrasta dos 
contos de fadas. Buscamos ainda, neste trabalho, alinhavar a estes construtos discursivos 
a noção de espetáculo da notícia, pois acreditamos que, ao fazer circular discursos como 
estes, a mídia contribui para que se erijam efeitos de sentidos espetaculares. 
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IMAGINÁRIO URBANO: DISCURSO POLÍTICO NA MEMÓRIA E A 
HISTÓRIA DOS 200 ANOS DE GUARAPUAVA 

 
Loide Andréa Salache  (Mestranda Unicentro) 

loideandrea@gmail.com   
Orientadora: Maria Cleci Venturini 
mariacleciventurini@hotmail.com  

 
Esta pesquisa está centrada na relação em que se estabelece entre o discurso político e o 
acontecimento histórico no que tange a “Guarapuava 200 anos”, envolvendo o 
nascimento da cidade de Guarapuava e as consequências de alteração da sua data de 
fundação. Analisamos os efeitos de sentido decorrentes do processo discursivo de criação 
de uma nova data de surgimento da cidade. Buscamos, mais especificamente as posições 
ideológicas em jogo na recriação da data de fundação da cidade. Diante disso, 
perguntamos: essa atitude modifica a identidade e destacaria e/modificaria os 
sentimentos de pertencimento dos sujeitos dessa cidade? Entendemos, ainda que sem 
elementos concretos que a criação desse novo contexto, instaura de uma ação política-
ideológica, que alteraria os traços de identificação e de pertencimento do sujeito já 
constituídos, tendo em vista que há um lugar de memória da cultura já fortalecido desse 
sujeito, por uma identificação determinada de cunho histórico e que o reconhece, como 
sujeito próprio de um espaço urbano. Isso nos encaminha para outra questão, qual seja, 
os espaços de memória, já constituídos e que sustentam os 190 e não os 200 anos 
passarão a ser desqualificados/apagados? Tendo em vista que a cidade é um espaço 
simbólico legitimado por materialidades e por memórias, que produzem significância e 
dão forma a um conjunto de gestos de interpretação, constitutivos do urbano. Assim, 
resta saber se a nova data de criação da cidade passará a se constituir memória ou se será 
um movimento passageiro, centrado em desejos que desconsideram o histórico-social. 
Uma hipótese bastante viável é que a Igreja, bastante atuante na cidade, aceitou que o 
político interviesse e, por efeitos metafóricos se criasse o simulacro de que catolicismo e 
vida civil são duas instâncias que podem significar em um mesmo lugar e que duas 
memórias: a de Azevedo Portugal – o português colonizador - e a de Padre Chagas – o 
religioso criador da Igreja em Guarapuava são igualmente fortes e similares.  
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MEMÓRIA DE UMA PALAVRA PELO DICIONÁRIO 
 

Maria Cláudia Teixeira (Mestranda em Letras – UNICENTRO) 
m_teixeira5@yahoo.com.br 

Orientadora: Maria Cleci Venturini  
mariacleciventurini@hotmail.com 

 
Fundamentado na Análise de Discurso de linha francesa o presente estudo propõe 
analisar os efeitos de sentido produzidos pelo discurso lexicográfico, a partir da palavra 
“cigano”. O dicionário, tomado como corpus, além de instrumento de consulta dos 
falantes, constitui-se também como lugar da história de uma palavra e, 
consequentemente, pode ser visto como lugar de memória de um povo. Para este 
trabalho, tomamos como objeto de estudo a palavra “cigano” em um conjunto de 
dicionários para compreender, a partir da história dessa palavra, os efeitos de sentido 
produzidos nessa designação. A ancoragem para o presente trabalho vem da proposta do 
fotógrafo Valdir Cruz, que apresentou e estruturou um livro sobre o espaço urbano de 
Guarapuava e representou os sujeitos simples que vivem na cidade por meio de 
fotografias, que significamos, na ordem do discurso como textos estruturados por 
imagens. No livro, o texto que se destaca é o do rosto de uma cigana, que segundo o 
autor representa o guarapuavano. O objetivo do autor, não é trabalhar o espaço urbano 
em si, mas retratar o cotidiano da cidade e, segundo ele, o rosto da cigana apresenta 
traços elementos universais, em detrimento das singularidades. Pretendemos analisar a 
palavra cigano desde o dicionário de Raphael Bluteau até dicionários mais modernos. As 
questões que nos movem são as seguintes: Um trabalho assim pode ser desenvolvido para 
a disciplina “Texto, Memória e Subjetividade”? Diante disso, e pensando na 
universalidade e nos discursos que ressoam quando se fala em ciganos, buscamos os 
sentidos que cercam essa etnia, a qual tem como principal característica a nomadismo e a 
desvinculação de espaço, simulando não-pertencimento a nenhum lugar, ausência de 
vínculos afetivos, sociais ou históricos. O fotógrafo representa o cotidiano da cidade por 
meio de traços universalistas, abandonando os sentidos singulares do espaço urbano e dos 
sujeitos que o constituem. Nosso olhar volta-se para os diferentes efeitos de sentido 
produzidos por pela designação “cigano” e sua vinculação ou desvinculação com urbano. 
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DISCURSO URBANO E O FUNCIONAMENTO DO POLÍTICO NAS ELEIÇÕES 
DE 2008 

 
Maria Cleci Venturini (UNICENTRO) 

mariacleciventurini@hotmail.com   
 
Enfocamos, neste trabalho, a cidade de Guarapuava como espaço político constituído em 
torno da tradição familiar e da herança política. O corpus constitui-se de discursos 
políticos de dois candidatos a prefeito na eleição municipal DE 2008: Fernando Ribas 
Carli (reeleito) e César Silvestri Filho (segundo colocado). O aporte teórico é o da 
Análise de Discurso Brasileira, segundo a qual o lugar de onde o sujeito fala é 
constitutivo do seu dizer. Buscamos, por meio dos discursos os processos discursivos 
pelos quais os candidatos a prefeito na última eleição municipal evidenciam/representam 
uma tradição familiar na política guarapuavana. Esse processo instaura o efeito de sentido 
de identificação e proximidade entre o povo e os candidatos. Com isso, constituem-se 
nos discursos evidências de que por “fazer parte de uma família tradicional” eles 
conhecem os problemas da cidade e da população. A eleição de Carli Filho como 
deputado sinaliza para a constituição de uma nova célula política em construção, além das 
já existentes. Nesse sentido, a cidade representa uma grande família, em que políticos 
ocupam o lugar discursivo de pai. Os procedimentos teóricos metodológicos mobilizados 
para análise do corpus são uma pesquisa da árvore genealógica política de cada candidato 
e a análise de seus discursos de campanha. Uma conclusão preliminar é que os discursos 
políticos centram-se em relações familiares, constituindo efeitos de sentidos de 
saturação, que instauram um imaginário social pelo qual a tradição é um dos 
procedimentos discursivos em funcionamento e que a história de família e o “sobrenome” 
do candidato legitimam candidaturas. 
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DIÁLOGOS INSÓLITOS: LITERATURA E CARTUM E A CONSTRUÇÃO DO 
SUJEITO NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Maristela Valério (Mestranda – Unicentro) 

maristelasv@gmail.com   
Orientadora: Níncia C. Ribas B. Teixeira (Unicentro) 

ninciaborgesteixeira@yahoo.com.br 
  
A contemporaneidade desencadeia algumas discussões importantes sobre questões que 
até então eram fechadas e indiscutíveis. No campo dos estudos dos gêneros, é nessa 
época que começam a aparecer as primeiras manifestações dos discursos protagonizados 
pelas mulheres. Antes disso, o discurso predominante era o masculino, sendo que a 
imagem do homem sempre foi símbolo de poder e liderança. Às mulheres cabia o lugar 
de minorias, do papel secundário nas sociedades, deixadas à margem do universo do 
poder. Em meados da década de 60, a partir do início do movimento feminista, as 
mulheres passam a lutar por um lugar onde não fossem apenas figurantes e coadjuvantes. 
Até essa época, a condição das mulheres era única e exclusivamente de objeto das 
relações e nunca de protagonista. A partir dessa década, as mulheres começam a serem 
atuantes no processo de criação de seu próprio discurso e saem em busca da construção 
da identidade perdida. Para Stuart Hall (2003), “[...] as identidades mode rnas estão 
sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”. Sendo assim, o sujeito entra 
em crise na chamada contemporaneidade devido às mudanças estruturais ocorridas do 
final do século XX, que estão fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, etc. O sujeito pós-moderno é fragmentado, 
composto de várias identidades, muitas vezes mal resolvidas. De acordo com Hall, esse 
fato reflete a relação com o mundo exterior, pois “[...] as identidades que compunham as 
paisagens sociais lá fora e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 
“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso” (HALL, 2003). O 
objetivo da seguinte pesquisa é o de identificar alguns traços do sujeito feminino 
contemporâneo e identificar as temáticas que permeias as produções por meio do diálogo 
entre a literatura e o cartum. Para isso, serão analisadas algumas produções artísticas da 
escritora curitibana Greta Benitez e da cartunista Priscila Vieira, também paranaense. 
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IMPRENSA FEMININA E MEMÓRIA : A PEDAGOGIA DO GÊNERO NO 
JORNALISMO PARANAENSE 

 
Dra. Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira (Unicentro) 

ninciaborgesteixeira@yahoo.com.br 
 
O título do projeto Imprensa Feminina e a Pedagogia do Gênero no Jornalismo 
paranaense sinaliza para o objetivo geral deste trabalho: entender como a imprensa 
feminina organizou e organiza seus discursos de modo a constituírem-se como 
dispositivos pedagógicos para as possíveis leitoras. O conhecimento do discurso 
jornalístico estabelece configurações nodais desse discurso e as relações de significado ali 
presentes. O corpus analisado será constituído por reportagens e anúncios publicitários 
que representem a figura feminina em veículos editados pela imprensa paranaense. Nessa 
abordagem lançar-se mão de teorias ligadas aos Estudos Culturais e à Teoria da 
Comunicação que fundamentarão as discussões e o tratamento dos dados obtidos nos 
periódicos examinados, possibilitando a compreensão da(s) forma(s) como a sociedade vê 
as mulheres, bem como de suas relações com o sexo oposto e a sociedade em geral. Os 
resultados apontarão os caminhos da construção da identidade feminina e demo nstrarão 
como a mídia impressa tem representado as relações de gênero. Os textos que os meios 
de comunicação produzem tornam-se formadores de opinião e ditam regras a serem 
seguidas por grande parte da população, criando a necessidade de que se faça uma leitura 
crítica de sua produção, haja vista sua significativa influência na aquisição de hábitos e 
costumes. Os meios de comunicação agem como ferramentas de representação social, ou 
seja, por meio da análise de determinado jornal ou revista de qualquer época podemos 
ter uma ideia geral de como se comporta uma sociedade naquele período, onde estão 
presentes seus costumes, sua ideologia, seus hábitos, forma de vida e costumes. Deve-se 
considerar que os meios de comunicação trabalham com uma representação da realidade, 
demonstrando uma visão do mundo que pode ou não corresponder à realidade. O 
projeto tem como objetivo definir que modelo de mulher é representada, a partir do 
início do século XX, com o devidos recortes, até os dias atuais, e como isso se torna uma 
importante ferramenta de apreensão de condutas. 
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GRUPO 37 

CORPO-DISCURSO-SUJEITO 
 

 Maria Cristina Leandro Ferreira (Programa de Pós-Graduação 
em Letras – UFRGS) 

kitty@ufrgs.br    

Para a análise do discurso francesa, na vertente construída por Michel Pêcheux e 
seguidores, o corpo aparece estreitamente relacionado a novas formas de assujeitamento, 
a novos modos de subjetivação e a novas possibilidades de inscrição do sujeito no mundo. 
Mais do que objeto teórico o corpo comparece como dispositivo de visualização, como 
modo de ver o sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o 
constituem. Trata-se do corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro. O corpo 
intangível e o corpo que se deixa manipular. O corpo como lugar do visível e do invisível. 
É possível conceber o corpo como um lugar de simbolização, um lugar falado pelas 
palavras, pela língua. Portanto, podemos considerar que essa fala produzida com o corpo 
acaba por nele se inscrever, afetando-o. Muitas são as áreas que se sentem concernidas 
pela questão do corpo, entre elas destaca-se a psicanálise. A começar com Freud, sempre 
interessou o corpo erógeno, dos buracos, do s intercâmbios com o mundo, do que entra e 
do que sai. O corpo como sede das pulsões e dos objetos que lhes correspondem. Mas o 
corpo pode ser também, não só o lugar do excesso intensivo, mas do resto, como nos 
lembra Lacan, o qual faz uma inflexão no percurso freudiano do corpo enquanto objeto da 
psicanálise. E isso passa pela noção de significante. Na hipótese lacaniana o corpo é um 
efeito da linguagem. Ou seja: a linguagem incide sobre o corpo, toca o organismo, o 
desnatura e o modifica. Esse ponto parece crucial numa aproximação com a análise do 
discurso. O corpo não seria, assim, um a priori, uma dádiva da natureza, mas o resultado 
de um processo de construção que se dá pelo discurso e no discurso. Daí ser efeito de 
linguagem, ou ainda, efeito de discurso. Nosso grupo pretende trabalhar no 
entrelaçamento desse nó borromeano corpo/discurso/sujeito, analisando como se 
estabelecem essas articulações em distintas materialidades significantes. Os recortes 
selecionados abrange m desde modos de dizer de sujeitos transexuais que falam sobre a 
estranha relação que estabelecem com seu corpo; até mulheres presidiárias que relatam 
como se (de)subjetivam pelo/no corpo; passando pelo modo como a mídia em anúncios 
publicitários trata o corpo ao atualizar certas versões dos contos de fada, chegando na 
Marcha das vadias e nas possíveis formas de resistência que o corpo oferece a essas 
mulheres, como modo de marcar uma nova posição-sujeito na sociedade.  
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QUE CORPO É ESSE QUE LUTA? UM LUGAR DE INSCRIÇÃO DO SUJEITO E 
DO SENTIDO 

 
Augusto Cesar Radde da Silva (UFRGS)  

augustoradde@yahoo.com.br  
 
Olhar para um discurso que se constrói no interior de um movimento social, e que se 
materializa numa relação íntima entre a linguagem e o corpo, é refletir sobre o estatuto 
do corpo na contemporaneidade. Nesse sentido, meu objetivo, no presente trabalho, é o 
de apresentar uma leitura sobre a importância do corpo na constituição do sujeito 
contemporâneo, a partir de uma escuta aos sentidos mobilizados no discurso das 
militantes do movimento social Marcha das Vadias. Movimento esse que surge como 
resposta ao discurso machista e no qual as mulheres buscam significar-se por meio da 
linguagem e do corpo. A base teórica à qual me filio para realizar esse gesto de leitura é a 
Análise de Discurso de linha francesa, de Michel Pêcheux, a qual concebe um sujeito 
dividido, assujeitado, submetido ao próprio inconsciente e às circunstâncias histórico-
sociais que o moldam. Nesse sentido, busco perceber de que modo a palavra e o corpo, 
simultaneamente, configuram-se como lugares de subjeti vação desse sujeito, 
considerando o corpo, assim como a linguagem, uma materialidade discursiva que, para 
além de sua composição biológica e orgânica, significa simbolicamente e manifesta a 
contradição que constitui o sujeito do desejo e da ideologia. No referido discurso, o 
corpo aparece como um lugar de resistência social, bem como um lugar de resistência ao 
simbólico, um corpo que fala e que falta, o que se pode perceber a partir de efeitos de 
sentidos provenientes de diferentes posições e que emergem sem o controle do sujeito. 
Desse modo, o corpo estaria também funcionando como uma materialidade que 
comporta o equívoco e a incompletude, configurando-se, ao lado da linguagem, como 
um lugar do não-todo, em que efeitos de sentido o revelam como uma materialidade 
opacificante. O corpo é visto, então, como um lugar no qual se inscreve e se constitui o 
sujeito contemporâneo. 
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A PRISÃO DO CORPO, A PRISÃO DA LINGUAGEM: ATRAVESSAMENTOS 
DISCURSIVOS 

 
Luciana Iost Vinhas (UFFS/UFRGS) 

lucianavinhas@gmail.com  
 
Corpo e prisão, linguagem e prisão: metáforas para o cárcere do simbólico. Corpo e 
linguagem, enquanto dois dos elementos constituintes da subjetividade,  são formas 
materiais de existência sócio-histórica, ou seja, materialidades que discursivizam saberes 
contraditórios, atravessados pelos desejos do inconsciente e pelas determinações da 
ideologia. Na impossibilidade de simbolizar esses desejos e essas determinações, como 
aconteceria o enlace entre o real, representando os desejos, e o imaginário, sede dos 
elementos ideológicos? Nesse conflito, tanto corpo como linguagem servem para 
simbolizar a intersecção causa do sujeito, oriunda do enlace borromeano, cuja relação é 
possível pelo discurso, dependente das suas condições de produção. A prisão é tida como 
uma borda sócio-histórica, operando, nos termos de Michel Pêcheux, enquanto uma 
formação ideológica, causa anterior, cujos efeitos são observados nas materialidades da 
subjetividade. Se o sujeito está preso, assujeitado a um aparelho da superestrutura, outras 
são as formas de inscrição, outros são os sintomas no corpo e na linguagem. O objetivo 
do presente trabalho é realizar uma discussão sobre os possíveis processos de 
identificação, contraidentificação e desidentificação materializados no discurso de 
mulheres encarceiradas, estabelecendo relações entre pressupostos de ordem 
psicanalítica, ao se pensar sobre a constituição da subjetividade pelo corpo e pela 
linguagem. Será necessário, então, trazer à tona os registros lacanianos para abordar esse 
processo, bem como conceitos do materialismo histórico-dialético, tanto como ciência 
quanto como filosofia. Esse movimento será operado a fim de compreender a forma de 
inscrição desse sujeito preso na sociedade, intermediado pela prisão como Aparelho 
Ideologico-Repressivo de Estado, funcionando através da coerção e da ideologia. A 
prisão do sujeito, compreendido enquanto corpo, linguagem e discurso, revelaria 
somente processos de identificação com a ideologia dominante? Existiria a possibilidade 
da emergência da resistência e da singularidade no discurso da presa? Como isso se 
manifestaria? Esses são alguns dos questionamentos que constituirão o corpo do trabalho. 
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CORPOS CORRETOS, CORPOS ERRADOS: IDEOLOGIA E INCONSCIENTE 
NO DISCURSO TRANSEXUAL 

 
Mônica Ferreira Cassana 

monicassana@gmail.com   
 
Neste trabalho, abordaremos, sob a ótica da Análise de Discurso francesa fundamentada 
por Michel Pêcheux, o discurso dos sujeitos transexuais. Por sujeitos transexuais, 
entendemos aqueles que desejam viver em um sexo oposto ao seu sexo de nascimento, 
transformando o seu corpo, a partir de intervenções hormonais ou cirúrgicas. O arquivo 
analisado é composto por discursos em que esses sujeitos falam sobre sua sexualidade, 
extraídos de reportagens jornalísticas divulgadas na mídia online e veiculadas no portal 
de informação G1, na revista Veja e no jornal O Globo. Observando a linearidade 
significante, questionamos a incidência de um mesmo enunciado, presente nas 
reportagens, em que os sujeitos afirmam que “estão” ou “nasceram” no “corpo errado”. 
Para compreender esse processo discursivo, mobilizaremos noções que advém tanto do 
campo teórico da Análise de Discurso quanto da Psicanálise. Investigaremos as condições 
de produção em que esses discursos estão sendo produzidos, já que, por se tratarem de 
reportagens, os discursos aparecem intermediados através do uso de verbos de dizer que 
relatam o que os sujeitos disseram, apresentando-se como um efeito de verdade. Esses 
aspectos produzem um recorte do que foi dito, que é interpretado, pelos leitores, como 
uma evidência do sentido (Pêcheux, 1978). Esses sentidos transparecem, nos discursos, 
como se houvesse um ideal de corpo a ser atingido pelos sujeitos transexuais. 
Consideramos que, ao afirmarem que estão corpos errados, esses sujeitos inscrevem-se 
numa posição-sujeito que procura identificar-se aos sentidos ideologicamente 
estabilizados, os quais estabelecem formas corretas para os corpos. Para analisar tais 
processos de subjetivação, também consideraremos as noções, desenvolvidas no campo 
da Psicanálise, de eu ideal e ideal do eu (Freud, 1914). Por fim, demonstraremos que o 
embate entre os saberes legitimados ideologicamente e o desejo dos sujeitos possibilita 
constituir um dizer ambivalente, que escapa à determinação, já que os sujeitos 
transexuais também encontram um espaço para a construção de um discurso de 
resistência. 
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ERA UMA VEZ... O CORPO DO CONTO DE FADA NOS ANÚNCIOS ATUAIS 
 

 Thaís Valim Ramos (UFRGS) 
 thaisvr@gmail.com   

 
Este artigo se propõe a discutir a representação do corpo utilizada no calendário 
publicitário da Campari de 2008, o qual traz para o cenário atual, personagens dos 
contos de fadas. As personagens de contos infantis exercem certo encantamento, 
trabalhando com o imaginário das pessoas, trazendo uma beleza, a qual é objeto de 
desejo de mulheres e homens. Anúncios publicitários comumente fazem uso desse 
recurso que abarca o feminino desejado ou imaginado. Esses anúncios tomam as figuras 
femininas de pura sedução e poder como objetos do desejo masculino e também 
feminino na busca de convencer o consumidor sobre seus produtos. As imagens 
utilizadas no calendário remetem a contos de fadas amplamente difundidos, sua inscrição 
faz falar uma memória discursiva na qual se reflete a imagem de uma moça pura, bonita, 
ingênua que é salva por um príncipe. Nos contos originais, a heroína centraliza o conto 
de fada, tem um sentido definido, ou seja, não tem autonomia sobre o seu destino. A 
Campari ao trazer essas personagens para seu calendário promove um deslocamento de 
sentidos, traz essas personagens para uma outra posição-sujeito, onde elas querem ser 
protagonistas não só na sua história, mas da sua história. Para fins de análise me deterei 
na imagem da “Bela Adormecida”. O fio condutor desse artigo será a Análise do Discurso 
de linha francesa, a qual tem Pêcheux como seu principal articulador. Para exame dessa 
representação da imagem do corpo na perspectiva da Análise do Discurso retomarei 
alguns conceitos constitutivos do discurso, tais como sentido, linguagem e sujeito. O 
corpo nessa perspectiva discursiva se desloca para o lugar da opacidade, sendo ele a 
forma material que ganha sentido pelo olhar, entendido aqui como um gesto de 
interpretação possível no discurso. Essa corporalidade ao ser apreendida pelo olhar 
mesmo antes que se fale determina sentidos, funcionando como condição de produção, 
ao mesmo tempo em que é determinado pela memória discursiva e por outras condições 
de produção na realização de seus gestos. Assim, o corpo como objeto de desejo de 
homens e mulheres tem servido como recurso frequente a anúncios publicitários que, 
quando entendidos em sua materialidade discursiva, possibilitam ao analista entender 
como os sentidos produzidos nessas circunstâncias se constituem no imaginário dos 
sujeitos. 
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GRUPO 38 

LED – LINGUAGEM, ENUNCIAÇÃO E DISCURSO 
PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Maria Emília de Rodat de Aguiar Barreto Barros (UFS)  
mebarreto58@yahoo.com.br 

Os trabalhos ora apresentados fazem parte de um programa de investigação acerca do 
ensino de Língua Portuguesa (doravante LP) na escola (SE), da formação de professores 
de LP no referido Estado, da avaliação dessa língua institucionalmente determinada, a 
partir do Sistema SAEB de avaliação. Objetivamos refletir tanto sobre as práticas de 
ensino de língua utilizadas em sala de aula dessa disciplina, quanto sobre esse sistema de 
avaliação. Esse interesse decorre do fato de entendemos que a institucionalização da 
Língua Portuguesa, enquanto objeto de ensino-aprendizagem, traz em seu bojo o controle 
do discurso dos partícipes desse processo (professor/aluno), pois já carrega em si um 
traço de “verdade” institucionalmente imposto (FOUCAULT, 2003). Consoante esse 
filósofo, a produção de discurso em toda sociedade é controlada. Além das contribuições 
teóricas foucaultianas, contamos com os postulados da AD francesa para analisar os 
corpora. Realizamos, então, três perspectivas de investigação, quais sejam: o ponto de 
vista de alunos universitários acerca do ensino de LP (1º e 9º períodos) e a sua 
consequente formação universitária, observando qual a imagem que fazem do ensino de 
língua, do Curso de Letras (UFS/Itabaiana), de si mesmos enquanto futuros profissionais 
da área; a construção de imagens de ensino de língua, a partir de professores nas redes 
pública e particular (Monte Alegre/SE); o controle dos sentidos nas avaliações do Sistema 
SAEB de educação. Em relação ao primeiro, procedemos a uma entrevista 
semiestruturada com vinte estudantes do referido curso; quanto ao segundo, foram 
gravadas entrevistas com professores das redes mencionadas; no terceiro, foi feita uma 
investigação documental, a partir das avaliações do sistema ora examinado. A partir da 
seleção dos corpora, realizamos uma análise discursiva, na tentativa de redimensionar a 
investigação acerca do ensino de LP. Os trabalhos dialogam entre si, no sentido de 
proporcionar uma releitura do ensino de língua, tendo em vista a área a que estão 
circunscritos: Análise do Discurso de linha francesa. 
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O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: ENTRE O CONTROLE DO 
DISCURSO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR 

 
Carlos Alexandre Nascimento Aragão (UFS)  

cana_aragao@yahoo.com.br  
 
O presente trabalho tem como aporte teórico os postulados foucaultianos (2008, 2009). 
Segundo Foucault (2008), a escola faz parte de uma sociedade de discurso, cuja ação está 
legitimada no imaginário social e nas leis educacionais de um país. Lançamos mão das 
duas perspectivas desse autor sobre disciplina: como conjunto de verdades e como 
organização comportamental. A primeira expressa um caráter do discurso verdadeiro, 
perpetuado na sociedade desde o séc. VI a.C. Observamos, então, que o ensino de 
Língua Portuguesa propaga uma verdade que há muito se apresenta como correta pelos 
professores: o ensino pautado na dicotomia do “certo” versus o “errado” e assim sentem 
dificuldade de romper com esse paradigma. A segunda perspectiva de disciplina diz 
respeito à organização física da escola e ao comportamento dos seus frequentadores, 
submetendo-os a uma disciplinarização, a uma vigilância dos corpos. Essa 
disciplinarização vincula-se ao processo de hierarquização e de acesso à informação: o 
aprendiz não pode adquirir qualquer conhecimento, mas aquele que a escola lhe autoriza, 
sendo limitado o seu acesso ao campo do conhecimento. Esse olhar é reflexo de uma 
pesquisa maior intitulada “O professor de língua portuguesa e as imagens de si no 
município de Monte Alegre de Sergipe”, desenvolvida durante o mestrado em Letras 
(PPGL/UFS). Além desses aspectos, analisamos alguns corpora extraídos das entrevistas 
realizadas com os professores de Língua Portuguesa com o intuito de investigarmos qual 
a imagem que esse professor faz de si, do ensino de língua e do seu estudante. Os 
professores foram investigados a partir de duas perguntas: a) para você, o que é ensinar 
língua portuguesa? b) para você, o que é ser professor de língua portuguesa? Depois de 
gravadas, as entrevistas foram transcritas, conforme os postulados de Marcuschi (1986). 
A partir das transcrições, procedemos à análise discursiva das suas falas, tentando 
compreendê-las, porque é essa perspectiva que interessa ao analista do discurso, e assim, 
fizemos a relação com os postulados foucaultianos. 
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O CONTROLE DOS SENTIDOS NAS AVALIAÇÕES DO SAEB E A 
DISCIPLINARIZAÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

  
Maria do Carmo Sousa (UFS)  

portalcarmo@gmail.com  
 
A partir de uma abordagem discursiva, ancorada na perspectiva da Análise do Discurso 
de linha francesa e nas teorias de Foucault (1999, 2006, 2008), buscamos refletir sobre o 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Observamos como, através da 
disciplina, tal sistema se estabelece como mecanismo de controle que gera a exclusão, 
como ele controla os sentidos no interior das avaliações de Língua Portuguesa. 
Inicialmente, estudamos o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), sua 
importância para a educação no Brasil. Em seguida, adotando a visão foucaultiana, 
procedemos a uma breve análise sobre como o Estado, enquanto instância de poder, 
controla os direcionamentos da educação no Brasil, concebendo um sistema de ensino 
padronizado, regulador e excludente. Discutimos ainda sobre como o sistema de ensino 
impõe controle à sociedade por meio de uma rígida disciplina, discorrendo sobre 
disciplina, exame, classificação e promoção; como eles se manifestam concretamente 
através das avaliações do sistema SAEB. À luz dessa teoria, apresentamos a análise de um 
exceto da materialidade linguística do SAEB (2011). Conforme Orlandi (2001), 
procuramos ainda esclarecer a correlação entre algumas categorias da AD (sujeito, 
enunciado, autor e sentido) e o controle dos discursos, do poder através da 
disciplinarização da sociedade, segundo Foucault. Objetivamos não só mostrar como o 
SAEB se articula e se solidifica, enquanto mecanismo de controle, como também 
entender de que modo os sentidos se inscrevem dentro desse sistema de avaliação. 
Entendemos que é a partir da esfera do enunciado que os sentidos se articulam e 
extrapolam a materialidade linguística. Acreditamos que, ao optarmos por determinado 
gesto interpretativo para dessuperficialização de um texto, marginalizamos outros gestos 
interpretativos possíveis e condicionamos a sociedade ao mesmo tipo de regularidade 
discursiva. Por trazer abordagem diferente da do MEC sobre o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica, entendemos que este trabalho pode contribuir para a discussão acerca 
dos efeitos sobre a educação no Brasil longo prazo. 
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A IMAGEM DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA SEGUNDO OS 
ESTUDANTES DO CURSO DE LETRAS 

 
Maria Emília de Rodat de Aguiar Barreto Barros (UFS – DLI/PPGL) 

mebarreto58@yahoo.com.br  
 
O trabalho em questão faz parte de um programa de investigação acerca do ensino de 
Língua Portuguesa (doravante LP), no Estado de Sergipe, e o consequente papel dos 
professores formadores dos profissionais de ensino dessa disciplina, desde 2008, por 
ocasião de meu ingresso na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Esse interesse em 
investigar o ensino neste Estado decorre do fato de que há notadamente a prática 
prescritiva do ensino de LP nos ensinos fundamental e médio. A pesquisa é o resultado 
de uma abordagem parcial do projeto PIBIC, intitulado “A imagem do professor de 
língua materna sob a ótica de estudantes de Letras: um estudo de caso”, sob a minha 
orientação. Foi desenvolvido no período de agosto 2011 a janeiro de 2012, na UFS, 
Campus Professor Alberto Carvalho (Itabaiana/SE), o qual faz parte da expansão da 
referida universidade. Objetivamos examinar a imagem que os estudantes do Curso de 
Letras fazem desse curso, do ensino de Língua Portuguesa, enquanto futuros professores. 
Buscamos, então, inter-relacionar a construção de imagens elaborada por esses 
estudantes, na tentativa de responder a alguns questionamentos: quais imagens que os 
estudantes de Letras fazem do professor de língua materna? Como se percebem enquanto 
futuros professores de LP? Qual a relação entre tais imagens e a maneira a que foram 
expostos à língua? Para eles, o que é ensinar Língua Portuguesa? À luz de tais questões, 
procuramos depreender a relação entre a prática de ensino de Língua Portuguesa e a 
identidade do futuro profissional em questão. Com efeito, refletimos sobre a formação 
desses estudantes, principalmente, no que diz respeito a sua exposição à Linguística e a 
disciplinas afins. Como arcabouço teórico, utilizamos os postulados de Foucault (2003), 
no que diz respeito às relações de poder institucionalmente determinadas, aos 
procedimentos de controle dos discursos, primordialmente quanto à constituição da LP 
como uma disciplina. Observamos ainda a autoridade perpassada pelo discurso 
pedagógico, conforme Orlandi (2001); os postulados da Análise do Discurso francesa 
(AD) sobre o jogo de imagens entre os sujeitos, interdiscurso, intradiscurso (PÊCHEUX, 
1997a, 1997b). À luz desse referencial teórico, analisamos discursivamente o corpus 
coletado, resultante de vinte entrevistas semiestruturadas com estudantes do Curso de 
Letras (1º e 9º períodos), os recém-ingressos e os formandos. Pressupomos que tal 
imagem contribui para a perpetuação da prática prescritiva da LP, no âmbito deste 
Estado. 
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GRUPO 39 

LABOR/UFSCAR – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO 
DISCURSO 
 

Vanice Sargetini  
sargetini@uol.com.br 

Carlos Piovezani 
cpiovezani@uol.com.br 

O Laboratório de Estudos do Discurso (LABOR/UFSCar) congrega pesquisadores da 
Universidade Federal de São Carlos, alunos de pós-graduação dos cursos de Mestrado e 
de Doutorado em Linguística e da graduação em Letras e em Linguística da UFSCar. O 
objetivo é discutir teórica e analiticamente questões relacionadas ao campo teórico da 
Análise do Discurso, derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux e seu grupo, tais como o 
contexto epistemológico de constituição da teoria, contemplando particularmente as 
contribuições de Michel Foucault à AD, a organização dos corpora de análise, as 
multimodalidades semióticas da formulação discursiva e as articulações entre discurso e 
história na constituição dos enunciados. As investigações organizam-se em dois eixos 
temáticos: (i) a inseparabilidade entre a construção histórica dos discursos e o processo de 
produção de subjetividades e de identidades, e (ii) o papel da multimodalidade na 
produção dos discursos na contemporaneidade, em especial, na produção do discurso 
político. No primeiro desses eixos, analisam-se as construções de processos históricos 
discursivos operados em textos políticos, institucionais e midiáticos, considerando-os 
como oriundos de discursos que, por seu turno, são espaços de encontro da língua com a 
história e âmbito fundamental para a produção de subjetividades e identidades. No 
segundo eixo, investigam-se as transformações no discurso político e, eventualmente, em 
outros campos discursivos, tal como o da avaliação escolar em vários níveis, considerando 
a intervenção das novas tecnologias nos programas de governo, nas propagandas políticas 
eleitorais, nos discursos de posse, nos materiais didáticos e avaliadores da educação 
brasileira, entre outros. Observa-se, então, a necessidade de análise da multimodalidade a 
que os discursos político e de outros campos estão sujeitos, estudando-os não somente em 
sua organização verbal, imagética e vocal, mas em seu caráter semiológico multifacetado a 
ser analisado a partir de sua inscrição na história. As pesquisas desenvolvidas no grupo 
orientam-se na busca de respostas a questões como as seguintes, por exemplo: Como é 
possível, com o quadro teórico da Análise do Discurso, analisar o texto sincrético, nas 
articulações entre as linguagens verbal e imagética, nos encontros e desencontros entre a 
língua e a voz no discurso? Qual é a importância de se estudar as imagens e outras 
linguagens como operadoras de memória social e quais são as contribuições desse trabalho 
para o quadro teórico dos estudos do discurso? São essas, com efeito, algumas das 
motivações que regem os encontros semanais e as produções bibliográficas do grupo, 
dentre as quais destacamos as seguintes: SARGENTINI, V.; GREGOLIN, M. R. (org.) 
Análise do discurso: heranças, métodos e objetos. São Carlos: Claraluz, 2008. 
PIOVEZANI, C. Verbo, Corpo e Voz. São Paulo: Editora UNESP, 2009. SARGENTINI, 
V.; CURCINO, L.; PIOVEZANI, C. (org.) Discurso, Semiologia e História. São Carlos: 
Claraluz, 2011. PIOVEZANI, C.; SARGENTINI, V. (org.) Legados de Michel Pêcheux: 
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inéditos em Análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2011. 
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HISTÓRIAS DA BELEZA NEGRA NO BRASIL: IMAGENS, DISCURSOS E 
PRÁTICAS 

 
Amanda Braga (PPGL/UFPB e PPGL/UFSCar) 

amandabraga_jp@hotmail.com  
 
É bem verdade que os modelos de beleza permanecem por muito tempo absolutos antes 
de serem relativizados, ressignificados, apresentados em sua variedade. Os conceitos de 
beleza construídos num determinado momento histórico se desfazem em momentos 
seguintes, transformam-se, carregam novos sentidos, produzem novos padrões, 
apresentam-se e materializam-se de modos distintos. É preciso afirmar, no entanto, que 
esse trânsito traz memórias e, portanto, continuidades em relação ao momento anterior. 
Assim, considerando não apenas os discursos sincreticamente materializados, mas 
considerando, ainda, a construção de um corpus heterogêneo em si mesmo, nosso 
intuito é empreender uma análise discursiva sobre a história da beleza negra no Brasil a 
partir das memórias que temos desses padrões e dos acontecimentos discursivos que 
ressignificam essas memórias na atualidade. Para tanto, seguiremos a análise de três 
arquivos: o primeiro deles diz respeito ao momento escravista, mais particularm ente o 
século XIX, que seleciona e oferece formas de dizibilidade aos discursos produzidos no 
interior de um Brasil escravocrata; o segundo faz referência a um período que engloba, 
basicamente, o século XX, que vai organizar as memórias do momento anterior, 
atribuindo-lhes (ou não) formas de conservação e memória; e, por fim, um arquivo que 
nos remete ao momento atual, posterior à implementação de políticas afirmativas, e que 
vai, a seu modo, apresentar-nos formas de reativação e de apropriação de discursos 
historicamente produzidos. Assim, o que pretendemos é fazer uma análise dos 
momentos pontuados, investigando as continuidades e descontinuidades do conceito de 
beleza negra entre eles. Queremos analisar os deslocamentos discursivos e examinar as 
verdades produzidas em cada período, até chegar à multiplicidade de padrões estéticos 
que a modernidade nos oferece. Para tanto, pautamo-nos numa Análise do Discurso que 
aceita as contribuições de Michel Foucault e, do mesmo modo, que se pauta nas 
discussões empreendidas por Jean-Jacques Courtine atualmente. Do primeiro, interessa-
nos o próprio método arqueológico, e as discussões que daí derivam. Do segundo, nos é 
essencial a noção de intericonicidade – que nos oferece base para pensar uma memória 
das imagens –, bem como a proposta de uma Semiologia Histórica aliada aos estudos do 
discurso, que estende o alcance da visada discursiva na medida em que nos impele à 
análise de um discurso que é sincrético e que reclama sua espessura histórica no 
momento próprio da análise. 
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SENTIDOS DA POBREZA NA POLÍTICA E NA MÍDIA BRASILEIRAS: UMA 
ANÁLISE DISCURSIVA DA RECEPÇÃO DOS DIZERES 

 
Carlos Alberto Turati (PPGL/UFSCar) 

carlosturatti@yahoo.com.br 
 
O slogan que incorpora os objetivos do atual governo federal propõe um país sem 
pobreza. A forma material “País rico é país sem pobreza” tem acompanhado, como se 
representasse um selo, uma assinatura, diversos enunciados produzidos da posição sujeito 
presidente da república, com suas devidas especificidades enquanto lugar histórico de 
produção de sentidos. A eficácia da propaganda não somente fixa um objetivo 
governamental, mas opera sob a força de uma Língua de Estado que busca coincidir o 
dizível e o existente. O efeito de sentido aqui produzido é marcado por um 
silenciamento de diferenças, já que não se fala de povo, nação, Estado, mas de País; e por 
um processo de individuação, já que ‘País rico, sem pobreza’ indica um lugar de 
pertencimento, consequentemente, de identificação e segregação. Feitas essas 
observações, é de nosso interesse compreender como os enunciados presidenciais que 
tematizam a pobreza, carregando a “assinatura” desse slogan, são apreendidos 
socialmente, que outros enunciados são produzidos a partir da sua recepção e como essa 
relação faz significar a pobreza. Para realizarmos essa tarefa, elegemos como lugar 
privilegiado para observarmos tal relação o discurso noticioso da grande mídia. Essa 
escolha foi em razão de dois motivos: a) a notícia de grande mídia no Brasil é marcada 
por uma pretensa objetividade que, efetiva ou não, ainda, assim, possibilita enunciados 
com avaliações qualitativamente mais sociais que subapreciações individuais; b) o próprio 
campo de atividade da mídia é bastante heterogêneo, de modo que na apreensão 
midiática temos, ainda que de modo parcial e orientado conforme interesses específicos, 
um pequeno retrato da compreensão social do discurso político, conforme as ideologias 
que constituem nossa sociedade. Portanto, a partir da análise do discurso noticioso, 
pretendemos comprovar ou não se na maneira como esse discurso reporta o discurso 
político podemos encontrar indícios da apreensão social do discurso político sobre a 
pobreza, os sentidos que produz. Aqui levamos em conta, é claro, que estamos falando 
da apreensão social do indivíduo letrado médio, que em geral, é a quem corresponde a 
notícia no cotidiano da sociedade brasileira. Dados esses procedimentos, para 
compreendermos o funcionamento da Língua de Estado, o processo de produção de 
sentidos, efeitos de sustentação, agenciamento da memória do já dito e do lugar histórico 
do dizer, embasamos nosso trabalho no arcabouço teórico da Análise do Discurso, 
principalmente em trabalhos que se filiam diretamente a Michel Pêcheux; e, para 
considerarmos, necessariamente, as especificidades do texto notícia e os processos de 
circulação desse tipo de texto que implicam diretamente no objeto de nosso interesse, os 
sentidos sobre a pobreza, tomamos em conta a noção de gênero do discurso de Mikhail 
Bakhtin. 
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FALAR E CALAR NO TEATRO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO: UMA 
ANÁLISE DISCURSIVA NA DRAMATURGIA DE PLÍNIO MARCOS 

 
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (PPGL/UFSCar) 

de_depaula21@hotmail.com  
 
A pesquisa propõe analisar o discurso do teatro brasileiro contemporâneo como 
expressão de formações ideológicas vinculadas a determinadas formações discursivas. 
Mais precisamente, o trabalho consiste numa abordagem discursiva de algumas peças do 
dramaturgo Plínio Marcos. O corpus será composto pelas seguintes obras: Barrela; Dois 
perdidos numa noite suja; O abajur lilás; Querô: uma reportagem maldita, O assassinato 
do anão do caralho grande e A dança final. O trabalho abordará, num primeiro 
momento, alguns aspectos da história teatral em que a relação teatro/política se 
sobressaia, visto que, o teatro não era apenas para ser encenado como espetáculo, mas 
uma forma de engajamento e crítica social. As obras apresentam o que então fora 
considerada como uma linguagem coloquial, vulgar e subversiva pela Ditadura Militar. 
Os enunciados em que esse estilo de linguagem se materializa produzem seus efeitos de 
sentido, por meio das formações discursivas nas quais estão inseridos e de suas condições 
de produção, atravessados pelo contexto autoritário das décadas de 1960/70. A partir 
desse princípio, propomos uma análise calcada nas bases da Análise do Discurso de linha 
francesa derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux e seu grupo, para a qual as “formações 
discursivas” concebidas em um paradigma marxista derivam de “formações ideológicas”, 
de modo a atribuir no discurso a língua e a história. A partir disso, observaremos a 
presença dos silêncios/silenciamentos promovidos pela censura e pelo ambiente 
autoritário da época pelo viés teórico de Eni Orlandi, no discurso de algumas peças do 
Plínio Marcos, visto que o silêncio é a própria condição de sentido, ou seja, ele é 
significativo, motivo pelo qual determina por meio das formações discursivas o que pode 
e deve ser dito. Além disso, será empreendida uma análise dos tabus linguísticos 
existentes em algumas das obras de Plínio Marcos citadas acima, na qual o escopo é 
observar os efeitos de sentidos (produção de verdade) que o coloquialismo provoca para 
a formação das imagens do sujeito – numa interface entre língua/discurso e sociedade. 
Para alcançarmos esses objetivos, ateremo-nos às teorias de Guérios e Preti para falarmos 
de tabus linguísticos e signos de grupo, Mollica para tratarmos das variações linguísticas e 
Pêcheux para falarmos sobre os aspectos discursivos e efeitos de sentidos da linguagem 
coloquial. 
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PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET: O FUNCIONAMENTO DOS 
SITES DOS CANDIDATOS 

 
Geovana Chiari (UFSCar IC-CNPQ) 

geovanachiari@gmail.com 
 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar os discursos políticos veiculados na internet, em 
especial nos sites dos principais candidatos à presidência, durante o período pré-eleitoral 
das Eleições 2010, fundamentando-se na teoria da Análise do Discurso de linha francesa. 
Tendo em vista a rápida mudança das informações contidas nos sites dos candidatos, 
torna-se pertinente o acompanhamento e análise dos mesmos, uma vez que, com isso, a 
percepção da realidade política também se transforma, afetando tanto a estrutura 
linguística do discurso quanto a maneira como o leitor o recebe. Essa efemeridade é 
reflexo da sociedade moderna, que é caracterizada pela exacerbada quantidade de 
informações difundidas e pela velocidade com que circulam. Nesse sentido, propusemos 
neste trabalho, a análise das informações contidas nos sites dos candidatos à presidência e 
seu funcionamento, durante o período pré-eleitoral das Eleições 2010, com o objetivo 
de se compreender o novo modelo de organização do discurso político nesta mídia 
digital. As atividades desenvolvidas até então nos permite concluir que os sites 
apresentam certas regularidades quanto ao formato e os conteúdos. Encontram-se 
disponíveis, para o leitor, informações gerais sobre temas distintos como a biografia dos 
candidatos, suas propostas, notícias atualizadas diariamente, além de fotos e vídeos. Os 
espaços de interatividade criados nos sites, ao incentivar a interação entre candidato e 
eleitor, demonstram que o internauta não é visto, unicamente, como receptor de 
informações, mas como um sujeito ativo, podendo opinar, dar sugestões, e até mesmo 
modificar os discursos veiculados. Por meio de alguns aspectos linguístico-discursivos 
recorrentes nos sites, como: o uso frequente de verbos no imperativo, informações 
breves e apelativas, utilização recorrente da primeira pessoa do singular/plural, 
observou-se que o discurso político adquiriu outras características, correspondendo, de 
certa forma, ao suporte digital em que está inserido, e se aproximando, cada vez mais, 
do discurso publicitário, seja pelos efeitos de verdade e proximidade entre 
interlocutores, seja pelo uso exacerbado de verbos no modo imperativo. Verificam-se 
também alternância de estratégia na estrutura dos sites e constantes mudanças das 
informações veiculadas. Ao mesmo tempo em que são apresentadas, logo são retiradas e 
substituídas por outras. Tais características ratificam o que Bauman propôs na metáfora 
da liquefação, uma vez que estes discursos são caracterizados pela efemeridade, fluidez, 
maleabilidade. A partir das análises, pode-se dizer que as mudanças ocorridas no âmbito 
tecnológico alteraram os discursos políticos, e estes, consequentemente, sofreram uma 
adequação a estes novos suportes. Fatores como a velocidade de informações e modos de 
circulação, a multimodalidade dos sites, as formas de interação entre os interlocutores, 
levam-nos a inferir que há novos regimes de discursividade do discurso político. As 
transformações ocorridas tanto no âmbito da comunicação, como da política, são fruto 
de uma sociedade que, também, está em constantes mudanças. Portanto, faz-se 
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necessária a utilização de um arcabouço teórico-metodológico interdisciplinar, para que 
se possa refletir sobre as novas formas assumidas pelo discurso político nestes novos 
suportes. 
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PODERES E PERIGOS DA VOZ: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS DA MÍDIA 
SOBRE O CÂNCER DE LARINGE DE LULA E SUAS SEQUELAS 

 
Giovana Moretti UFSCar 

giovanamoretti@live.com  
 
Por meio deste projeto, visa-se coletar dados referentes à repercussão do câncer de 
laringe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na mídia brasileira, e analisá-los por 
meio da identificação dos discursos a partir dos quais foram produzidos enunciados a 
respeito de uma possível perda de voz resultante de tal enfermidade. Após o anúncio do 
diagnóstico, diversas manifestações por parte tanto de 
leitores/internautas/telespectadores quanto de políticos e profissionais da saúde 
tomaram conta de jornais, revistas, redes sociais e websites informativos; tais 
manifestações dividiram-se entre discursos extremamente hostis em relação à 
recuperação de Lula – alguns chegando até mesmo a desejar sua morte –, passando por 
discursos mais ou menos referenciais e, enfim, os discursos mais solidários, 
demonstrando compaixão pelo estado de saúde sensível do ex-presidente e estimando 
por sua recuperação. Dentre todos estes comentários, uma das maiores discussões 
referia-se à possível perda de voz que o câncer poderia causar a Lula, e tal fato teve tanta 
repercussão devido à importância da voz de Lula para a constituição de seu caráter 
político e até mesmo de sua personalidade, dois aspectos que foram essenciais para que 
ele alcançasse o cargo máximo da política brasileira e o mantivesse por dois mandatos 
seguidos. A partir de todas estas informações, pretende-se analisar por que estes 
discursos foram gerados e como eles influenciaram uns aos outros e, ao mesmo tempo, 
como foram influenciados pela mídia que, ao mesmo tempo, produz enunciados 
frequentemente apropriados pela sociedade e repercute outros enunciados produzidos 
por ela (a sociedade). Para tanto, usa-se como base teórica a Análise do discurso, 
derivada de Michel Pêcheux e seu grupo, e analisa-se enunciados extraídos de um corpus 
constituído por textos de vários gêneros oriundos de veículos de informação brasileiros, 
tais como os jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, e a revista semanal 
Veja, entre os dias 29 de outubro de 2011, data da divulgação do diagnóstico do câncer 
de Lula, e 29 de março de 2012, quando se deu a repercussão da difusão de um vídeo em 
que o ex-presidente anunciava, no dia anterior, a cura de sua doença. 
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A DITADURA REVISTA: A MEMÓRIA QUE SE PRODUZ NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
Israel de Sá (PPGL/UFSCar – FAPESP) 

 israledesa@gmail.com   
 
Em nossa pesquisa, em nível de doutorado, partimos da observação de que, em distintas 
abordagens, diferentes memórias sobre os tempos ditatoriais são resgatadas na 
contemporaneidade. Por um lado, a não abertura de documentos referentes ao período 
de ditadura militar no Brasil e a recusa em revisar a lei de anistia, e, por outro, a 
constante retomada, por meio de reedições e coletâneas de materiais da mídia dita 
“alternativa”, bem como a grande quantidade de “especiais”, matérias que revelam 
“novos” fatos daquele período, além de documentários, filmes e especiais televisivos, 
evidenciam um confronto discursivo que instaura a construção de uma memória pela 
mídia inscrita entre o democrático (a possibilidade de “dizer tudo”) e o silêncio (o dizer à 
margem). A reflexão em torno da memória é uma constante no interior de diversas 
disciplinas das ciências humanas, e, também, das ciências da linguagem, em especial dos 
estudos semânticos e discursivos. A percepção de uma memória discursiva, nos trabalhos 
em Análise do discurso, requer um enfrentamento das questões próprias à língua (e à 
linguagem) bem como daquelas postas pela história. Por meio de uma pesquisa de base 
que é tanto teórica quanto analítica, propomos, então, um olhar sobre a produção de 
uma memória da ditadura militar brasileira no século XXI, no intuito de analisar o 
funcionamento da memória na consolidação de uma história em curso inscrita nas curta e 
média durações às quais a mídia está circunscrita e produz efeitos de espetacularização. 
Por meio da análise de textos enraizados no período ditatorial, como a mídia 
independente, mas que são constantemente retomados, reeditados e publicados 
atualmente (como exemplo, os jornais O Pasquim e Ex-); de edições especiais de revistas 
e jornais da segunda metade da primeira década do século XXI que tratam de fatos 
referentes àquele período, além de especiais televisivos (documentários, filmes e 
entrevistas), em nosso trabalho pretendemos, com base nas proposições teóricas da 
Análise do discurso de linha francesa em consonância com os estudos da Nova História, 
dos diálogos com as propostas foucaultianas e de uma abordagem pelos estudos da mídia, 
investigar e compreender o papel da memória na produção e (re)construção da história 
do período em que o Brasil esteve sob ditadura militar. Com isso, objetivamos, nesta 
etapa de nossos trabalhos: a) estabelecer um percurso teórico-histórico através de 
disciplinas das ciências humanas para compreender o papel da memória e suas diferentes 
concepções; b) observar o funcionamento da memória na contemporaneidade tendo em 
vista fatores que podem influenciar sua produção: a história, a cultura, a política etc.; c) 
compreender o papel da memória na produção e na (re)construção da história de um 
período, como aquele de ditadura militar no Brasil. 

 
  

mailto:israledesa@gmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

333 

 

EMERGÊNCIA DO TEXTO IMAGÉTICO NO ENSINO COMO 
PROBLEMÁTICA PARA AS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM 

 
Jocenilson Ribeiro PPGL/UFSCar – FAPESP  

jonuefs@gmail.com   
 
Dando continuidade a estudos realizados em nível de mestrado, no qual estudamos o 
emprego de textos mistos na formulação de questões dos exames nacionais de avaliação 
brasileiras (Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes - ENADE), pretendemos fazer um estudo de cunho 
epistemológico no interior dos estudos linguísticos, a fim de acompanhar algumas 
reflexões linguísticas que puseram em cena a questão do texto não verbal e misto como 
materialidade do discurso. Nossa investigação tem se voltado para os diferentes modos 
em que se dão as materialidades verbo-visuais em contextos escolares, atentando-nos 
para a problemática que envolve leitura e interpretação desses objetos semiológicos 
como constituintes de discursos. A questão norteadora de nossas reflexões tem por 
intento responder: que mudanças ocorreram na produção dos textos didáticos e 
avaliativos nos últimos anos, particularmente em relação à exploração do uso da imagem, 
e que fatores históricos, culturais e teóricos nortearam essas mudanças no ensino de 
língua portuguesa? Para respondê-la, será preciso no mínimo dois percursos analíticos: a) 
investigar as condições de emergência, e o aumento progressivo, do emprego do texto 
misto na produção de textos contemporâneos de âmbito educacional, com o intuito de 
compreender os pressupostos teóricos que têm orientado o ensino/aprendizado de 
leitura e interpretação de textos, de modo geral, e da imagem, de modo particular, 
considerando o panorama histórico de institucionalização dos estudos linguísticos no 
Brasil; b) fazer um estudo das teorias linguísticas, procurando flagrar aquelas que 
possibilitaram que houvesse, nos últimos anos, uma maior recorrência do texto misto em 
materiais de ensino. É especialmente este segundo percurso que, por ora, perfazemos. 
Nosso corpus de pesquisa é constituído, de um lado, por livros didáticos e itens de 
exames de avaliação, e, de outro lado, documentos oficiais e textos científicos que 
tenham abordado a problemática do texto imagético ou misto no ensino de línguas. 
Como abordagem teórico-metodológica, seguimos os pressupostos (i) da Análise do 
Discurso de filiação francesa em seu diálogo com os estudos foucaultianos no interior dos 
quais mobilizamos conceitos como enunciado, discurso, arqueologia, sujeito e história; e 
(ii) da História das Ideias Linguísticas, tal como propõe o Prof. Dr. Christian Puech, a 
partir da qual procuro situar e analisar a problemática das imagens e do texto misto no 
interior dos estudos contemporâneos em Ciências da Linguagem. Parte desse trabalho já 
vem sendo desenvolvido no Brasil e outra parte inicia-se em projeto de estágio sanduíche 
na França, ambas com o auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo – Fapesp. 
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A SUAVE VOZ DO SEXO: A IDENTIDADE SEXUAL FEMININA NA E PELA 
IMPRENSA ALTERNATIVA 

 
Juliane de Araujo Gonzaga (PPGL/UFSCar) 

gonzagajuliane@gmail.com   
 
A história das mulheres apresenta diversos acontecimentos ligados a lutas e conquistas, 
sendo também marcada por uma liberdade limitada na grande imprensa. A questão da 
representação e da participação das mulheres nesse espaço, durante a década de 1980, 
apresenta uma acuidade especial, o que motivou a criação de um veículo de grande 
importância social: a Imprensa Alternativa. A Imprensa Alternativa de cunho feminista 
surge no Brasil a partir do século XIX, com jornais que defendiam direitos femininos e 
questionavam práticas de organização familiar. Trata-se de uma imprensa mais engajada 
às causas políticas e sociais, que pretendia, sobretudo, expor o pensamento feminista em 
favor de uma abordagem sistemática da questão da mulher, situando-a histórica e 
politicamente. Esta pesquisa tem por objetivo analisar os discursos sobre a sexualidade 
feminina, produzidos pelo jornal alternativo feminista Mulherio, que foi produzido por 
mulheres para mulheres, durante a década de 1980, período de abertura política no 
Brasil. Considerando a materialidade linguística, o contexto histórico e as condições de 
produção dos enunciados, pretendemos verificar o papel dessa imprensa na formulação 
de estratégias e na produção de acontecimentos discursivos que se relacionam com uma 
memória da sexualidade feminina.  Além disso, temos como objetivos específicos 
verificar: a) quais são as identidades sexuais femininas constituídas no Mulherio; b) como 
se dão as relações de poder e a constituição do sujeito nesses discursos e c) por que esses 
discursos foram produzidos na Imprensa Alternativa e não na grande imprensa. O 
aparato teórico que orientará esta pesquisa é o da Análise do Discurso Francesa, mais 
especificamente, uma intersecção entre o pensamento de Michel Foucault e Michel 
Pêcheux, a fim de descrever tais discursos enquanto espaço de relações de poder e 
constituição dos sujeitos, e enquanto estrutura e acontecimento. Desse modo, 
pretendemos contribuir para a compreensão dos discursos da Imprensa Alternativa 
referentes à sexualidade feminina, considerando o suporte desses discursos e o período 
histórico em questão. Esta pesquisa encontra estímulo, sobretudo, na postura de tais 
discursos, que na década de 1980, representaram uma abertura e uma transformação 
social nos modos de pensar e dizer a sexualidade feminina. 

 
  

mailto:gonzagajuliane@gmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

335 

 

O DISCURSO POLÍTICO ELEITORAL: UM OLHAR SOBRE O TWITTER DOS 
PRESIDENCIÁVEIS NA CAMPANHA DE 2010 

 
Livia Maria Falconi Pires 

liviamfpires@yahoo.com.br   
 
O objeto de estudo da Análise do discurso era, em sua fundação, especialmente, o 
discurso político. Naquele momento (1968) havia uma grande efervescência política, 
sendo o discurso o espaço de embates ideológicos e que movia, portanto, amplos 
interesses da sociedade. O momento histórico atual, no Brasil, não se constitui por uma 
situação política tão efervescente quanto aquela de maio de 1968 na França, que motivou 
várias discussões no campo da Análise do discurso, mas, assim como no momento 
francês, o movimento em período de campanha eleitoral brasileira promove maior 
regularidade do discurso político que julgamos pertinente analisar. De caráter mais 
subjetivo e de aspecto ameno, o discurso político produzido nos últimos anos circulou, e 
ainda circula, em diversos terrenos midiáticos, sendo a internet mais um local de sua 
veiculação. Dessa forma, em nosso trabalho, que se deu em nível de mestrado, 
observamos um sítio não propriamente destinado, especificado, à propaganda política, 
mas que por ela foi tomado: o Twitter (rede social de microblog). Assim, nosso corpus é 
constituído pelos enunciados postados no Twitter, sob os nomes dos mais evidentes 
candidatos à presidência, na campanha eleitoral de 2010 – Dilma Rousseff (PT), José 
Serra (PSDB) e Marina Silva (PV) –, durante os quatro meses de campanha eleitoral 
oficial: julho, agosto, setembro e outubro. Na esteira da teoria da Análise do discurso de 
linha francesa, mobilizando trabalhos de Michel Pêcheux e Jean-Jacques Courtine, 
juntamente com os pensamentos de Michel Foucault, o propósito desse trabalho foi 
evidenciar como o discurso político eleitoral se estruturou no meio digital, no caso, na 
rede social denominada Twitter. O olhar sobre o discurso político eleitoral veiculado no 
Twitter nos levou a identificar estratégias que corroboravam a sua constituição nesta 
rede social. O discurso político no Twitter funciona na esteira do “discurso líquido” da 
modernidade, intensificando estratégias já existentes, advindas daquele inscrito nas 
mídias modernas (rádio e televisão), como a forte incidência da esfera privada, o dizer a 
cada um diferentemente e a todos e os mecanismos de efeitos de verdade pautados no 
dizer, evidenciados sob a égide da identidade entre os candidatos. O discurso político 
eleitoral na rede social funciona também sob a égide das diferenças que foram atestadas 
pela incidência das FD partidárias nos enunciados de cada um dos presidenciáveis. 
Mesmo tratando-se do discurso político contemporâneo, a presença de marcas de 
filiações ideológicas/partidárias, ainda que dissolvidas neste “discurso líquido”, é 
perceptível. Com isso, sob a neblina da fala privada, da conversa cotidiana, está o 
político. O Twitter, então, tornou-se mais uma ferramenta para o fazer político, para as 
campanhas eleitorais, ainda que não decisiva nas urnas, é influente para o discurso 
político da contemporaneidade. 
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A ORDEM DO OLHAR: A IMAGEM NO DISCURSO POLÍTICO TELEVISIVO 
 

Luciana Carmona Garcia Manzano (PPGL/UFSCar FAPESP)  
lcgarciamanzano@yahoo.com.br   

 
O trabalho propõe estudar os efeitos de sentido da imagem no discurso político 
veiculado pela televisão no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral – HGPE – no 
período de 1989 a 2010. Verificar-se-á o funcionamento do elemento imagético na 
formação dos efeitos de sentido que se podem observar na campanha eleitoral, tendo em 
vista a construção de um enunciado que se realiza pela junção do verbo (oral e escrito) 
com a imagem. Os objetivos são: observar se, no que concerne ao tratamento da imagem 
dentro do suporte televisivo, houve, ao longo do tempo no discurso político televisivo, 
transformações nos efeitos de sentido operados pela imagem na televisão, no sentido de 
um direcionamento do olhar, e como se operaram essas transformações. Para tanto, 
constituirei, em princípio, um corpus de análise com sequências discursivas dos próprios 
programas do horário eleitoral dos anos de 1989 a 2010. A investigação busca observar e 
compreender como o discurso político vem se transformando ao longo dos anos, já que 
sua transmissão por meio da televisão tem maior circulação no período de campanha pré-
eleitoral comparado aos demais períodos em que se observa a circulação do discurso 
político. Nesta fase da pesquisa, estão sendo trabalhados os programas de 2010. Os 
programas de 1989 a 2006 passaram por uma primeira etapa de análises e voltarão a ser 
trabalhados futuramente, quando todos os programas tiverem passado por uma primeira 
fase de análises. Objetivo Geral: refletir sobre a metodologia que se pode empregar no 
estudo do enunciado sincrético (verbo/imagem/som), tendo em vista que se trata de 
uma conjunção de vários elementos que forma um todo significativo e produz efeitos de 
sentido distintos de outros suportes de circulação do discurso político; mostrar como os 
elementos se combinam nessa homologia, descrevendo/interpretando o HGPE como um 
dos novos regimes de discursividade do campo político. Objetivos Específicos: a) 
Observar e refletir sobre a produção da imagem no medium televisivo, buscando 
compreender seu modo de funcionamento ao longo da história; b) Observar e 
compreender os modos de representação da imagem no discurso político do HGPE 
desde 1989 até 2010, na expectativa de se encontrar transformações nos modos de 
operar tematizações discursivas – a fé, o medo, a esperança, a indignação – que 
sustentem os efeitos de sentido do verbo, devido à inserção do campo da publicidade no 
campo do discurso político. O ponto de partida para uma reflexão sobre a ordem do 
olhar está situado na ordem do discurso de que fala Foucault ([1971] 1996). Se a 
produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída obedecendo a 
determinados procedimentos, a produção da imagem – considerando-se que constitui 
sempre um ato simbólico social, portanto, discursivo – também está submetida a um 
controle e a uma organização, pois se não se pode falar de tudo e/ou de qualquer 
maneira, tampouco se pode “ver” tudo e/ou de qualquer maneira. A imagem 
materializada, distribuída segundo uma determinada organização, opera um controle e 
uma delimitação do olhar. 
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DO FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DOS PRONUNCIAMENTOS DO 
PRESIDENTE LULA A TRABALHADORES: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DO TRABALHADOR E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Maísa Ramos Pereira (PPGL/UFSCar) 
maysa@ufma.br  

 
Quais os modos de dizer do discurso político contemporâneo frente a uma crise da 
democracia (Rosavallon, 1998) que desestabiliza fórmulas consagradas de 
pronunciamento, colocando-as em causa, identificando-as à mentira e às manobras mal 
intencionadas? Quais as soluções e as tentativas de conserto apresentadas pela sociedade 
de classes para dirimir conflitos sociais, apagar diferenças e problemas inerentes à 
estrutura do modo de produção capitalista? Diante de uma conjuntura de descrença das 
camadas populares com relação a seus representantes, percebemos uma quebra de 
paradigma no que diz respeito ao próprio dizer do sujeito político. Além de parecer (ou 
ser), ele precisa falar como o povo, partindo do mesmo lugar social de representante, a 
fim de legitimar seu dizer apoiado em um processo de construção de identidade e em 
uma relação de identificação com seus alocutários. Com base nas teorias da Análise de 
Discurso de linha francesa, focamos sobre o processo de construção da identidade do 
trabalhador e de identificação nos pronunciamentos do presidente Lula a trabalhadores, 
nas datas de comemoração de 1º de maio, de 2003 a 2010. Trabalhamos com as noções 
de formação discursiva, ideologia, posição sujeito, lugal social e porta-voz, pelo 
entendimento de que todas estão intrinsecamente correlacionadas e continuam a ser 
pertinentes para as análises de corpus discursivos. A partir da análise dos referidos 
processos, observamos: a) a materialidade linguística evoca e rememora acontecimentos 
históricos da greve do ABC paulista, legitimando o dizer do presidente, que fala sobre 
supostos feitos do seu governo, como aumentos salariais; b) há uma filiação do sujeito 
enunciador à forma-sujeito correspondente à formação discursiva relacionada a seu papel 
de gestor de Estado; c) assim como quando líder sindical (Cazarin, 2005), Lula continua 
a posicionar-se na função de porta-voz (Pêcheux, 1990). Ocupando o lugar daqueles que 
não podem falar, Lula, o potencial negociador fala em nome dos trabalhadores, 
destacando-se e delimitando-se dos seus enunciatários em função do papel que assume. 
O apaziguamento por meio do processo de identificação (Orlandi, 1983) acaba por ser 
instaurado: a representação basta para que o povo se sinta contemplado (Rosavallon, 
1998). 
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A CONSTITUIÇÃO DO POVO EM DIFERENTES DISCURSIVIDADES: UMA 
ANÁLISE DISCURSIVA DOS PRONUNCIAMENTOS DE POSSE DOS 

PRESIDENTES DA REPÚBLICA 
 

Marcelo Giovannetti Ferreira Luz (PPGL/UFSCar) 
giovannettil@gmail.com  

 
O discurso político é, provavelmente, tão antigo quanto a vida do ser humano em 
sociedade. Na Grécia antiga, o político era o cidadão da polis (cidade, vida em 
sociedade), que, responsável pelos negócios públicos, decidia tudo em diálogo na ágora 
(praça onde se realizavam as assembleias dos cidadãos), mediante palavras persuasivas. 
Daí o aparecimento do discurso político, baseado na retórica e na oratória, orientado 
para o convencimento do povo. Tal discurso implica um espaço de visibilidade para o 
cidadão, que procura impor suas ideias, seus valores e projetos, recorrendo à força 
persuasiva da palavra, instaurando um processo de sedução, por meio de recursos 
estéticos como metáforas, imagens e jogos linguísticos, de modo a produzir-se uma 
imagem de seu enunciador como próximo a seus iguais, haja vista que são todos cidadãos 
políticos. Assim sendo, o discurso político sempre frequentou o centro dos estudos 
discursivos, com seu início na França dos anos de 1960, e sua repercussão nos estudos 
linguísticos brasileiros. Desde o primeiro pronunciamento político, podemos observar 
que seu auditório é composto por pessoas cidadãos, sujeitos que, em princípio, possuem 
algum direito político a ser exercido. No entanto, tal configuração do auditório desse 
pronunciamento político sofreu diversas alterações no decorrer do tempo – desde sua 
instauração na Grécia antiga até os modernos governos democráticos, passando pelos 
regimes autoritários. Tendo em vista tais configurações, bem como uma primeira leitura 
dos pronunciamentos de posse dos eleitos à presidência da República, desde Deodoro da 
Fonseca até Dilma Rousseff, podemos verificar o frequente aparecimento da referência a 
seu auditório como sendo o “povo”. Nesta pesquisa, tomaremos como norteador de 
nossas análises a palavra “povo”, de modo que procuraremos verificar como se dá a 
constituição da noção de “povo” nos pronunciamentos de posse dos recém-eleitos à 
presidência da República, analisando as paráfrases discursivas utilizadas para designar essa 
parcela da população, produzindo novos sentidos acerca dela ou, até mesmo, verificando 
quais sentidos são rememorados por tais paráfrases, considerando-se as formações 
discursivas nas quais esses enunciadores ocupam determinadas posições-sujeito, 
materializando certas ideologias, que podem manter entre si uma relação de 
aproximação ou de concorrência quanto ao sentido de “povo”. Em um outro viés, 
procuraremos também verificar a instância enunciativa, de modo a observar de qual 
posição enunciativa o sujeito enuncia frente a seu enunciatário, de modo que possa 
produzir um efeito de sentido de aproximação, identificação ou afastamento de seu 
público. A fim de atingir tal objetivo, buscaremos auxílio nas teorias enunciativas e 
trataremos da noção de subjetividade, como apresentada por Benveniste, bem como a 
relação do discurso próprio e discurso alheio, tratada por Bakhtin e Jacqueline Authier-
Revuz, que afeta, também, a relação entre enunciador e enunciatário. Por fim, 
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objetivaremos compreender de que modo esses pronunciamentos presidenciais de posse 
são colocados a circular pela mídia impressa de cada época, de modo a verificar os 
sentidos que são dados à evidência, produzindo, ou não, uma aproximação desse 
enunciador à noção de povo, tendo como base as teorias propostas por Patrick 
Charaudeau, sobre o discurso midiático, e os aspectos da circulação dos discursos, 
tratados por Orlandi. 
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VOZ E VERDADE: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE A FALA ELEITORAL 
BRASILEIRA 

 
Nicolle Casanova (UFSCar) 

nbccasanova@gmail.com   
 
Fundamentada teoricamente na Análise do Discurso derivada dos trabalhos de Michel 
Pêcheux e seu grupo, a pesquisa toma como objeto o discurso político brasileiro 
contemporâneo. Mais particularmente, o corpus é constituído por sequências discursivas 
extraídas dos pronunciamentos dos então candidatos José Serra e Dilma Rousseff 
veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) do pleito presidencial 
de 2010. Os objetivos mais fundamentais do trabalho consistem na descrição e na 
interpretação dos efeitos de sentido de franqueza, de espontaneidade e de autenticidade 
produzidos nesses pronunciamentos, focalizando as funções que certos elementos 
prosódicos da voz desempenham nessa produção. Nossos resultados nos mostraram que 
o enunciador político vale-se de recursos linguísticos, tais como marcas de oralidade, 
pronomes pessoais, desinências verbais, modalizações e interpelações, e principalmente 
de expedientes prosódicos concernentes à melodia (entoação e tessitura) e à dinâmica da 
fala (tempo e pausa) e ainda à qualidade da voz (volume e timbre), com vistas a produzir 
os efeitos de que seus enunciados são francos e suas enunciações espontâneas e 
autênticas. Também foi possível constatar que, a despeito de suas diferenças ideológicas 
e, por extensão, discursivas, os dois candidatos buscaram abundante e frequentemente 
produzir esses efeitos de verdade, empregando elementos vocais bastante semelhantes e 
respondendo ambos ao lugar-comum, intensificado com a maciça presença do marketing 
político, segundo o qual o discurso político é mentiroso. O enunciador do discurso 
político eleitoral brasileiro de nossos dias recobre seus pronunciamentos televisivos de 
formas lingüísticas e de inflexões vocais na tentativa de produzir franqueza no que diz e 
espontaneidade em seu dizer, buscando afastar de si o descrédito de seus discursos e a 
desconfiança de que ele não é o “verdadeiro” autor de suas falas, de que, em tese, não 
haveria identidade nem correspondência entre a origem e a performance desse dizer, 
entre suas próprias emoções e intenções e aquilo que sai de sua boca sob a forma de 
promessa. 
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O ENUNCIADO IMAGÉTICO E VERBAL NO LIVRO DIDÁTICO: UMA 
ORIENTAÇÃO DISCURSIVA 

 
Parla Camila dos Reis de Souza (PPGL/UFSCar – CAPES)  

parlacamila@gmail.com   
 
Ao analisar a incidência de imagem, texto sincrético, em duas edições do Livro Didático 
(LD) Português: linguagens de 1990 e de 2010 para os terceiros anos do ensino médio, 
verificamos, comparado a anos anteriores, o aumento desse tipo de texto tanto nas 
seções teóricas quanto nos exercícios do referido LD. Uma comparação mais detida 
entre as edições mostrou uma incidência do texto sincrético, aproximadamente sete 
vezes maior na última edição em relação à primeira. Diante de tamanha ocorrência da 
materialidade não verbal, sincrética, nas edições do LD Português: linguagens (2010), 
investigamos mais dois títulos - Novas Palavras (2010) e Viva português: ensino médio 
(2010) – para certificar-nos de que tal aumento na incidência desse tipo de texto pode 
ser compreendida como uma tendência nesses LDs. A partir disso, analisamos a 
abordagem do trabalho com o texto sincrético. Constatamos que houve poucas 
alterações efetivas no modo de análise, se compararmos com a sua tão menciona da 
relevância nas apresentações dos LDs. Com efeito, a maioria dos textos não verbais, 
sincréticos, do nosso corpus ainda não adquiriu a importância compatível aos dizeres das 
apresentações, pois quando eles são utilizados, citados na seção teórica e nas atividades, 
sua materialidade não verbal serve para colorir, ilustrar, aproximar a aparência do LD a 
sites da Internet, uma vez que a exigência dos exercícios raras vezes considera a sua 
riqueza de sentido. Contudo, segundo o Guia do LD de Língua Portuguesa para o ensino 
médio, os LDs estão em um momento de transição no que diz respeito ao uso das 
diversas linguagens, fato, de certa forma, observável nas apresentações dos LDs que 
formam o nosso corpus, sendo possível encontrar, por exemplo, no livro Português: 
linguagens (2010) um capítulo específico para tratar do texto misto. No entanto, após 20 
anos (tendo como base a duas edições do Português: linguagens), as mudanças são 
tímidas, já que pouquíssimas vezes os anúncios publicitários, cartuns ou tirinhas, ora em 
exercícios, ora em exemplos da teoria, espalhados pelos LDs, trabalham o sincretismo 
das linguagens. E é justamente nesses poucos casos, em que o sincretismo das linguagens 
é considerado, que podemos dizer que aparece uma abordagem discursiva. Nesse 
sentido, salientamos que, embora o texto sincrético esteja devidamente distribuído em 
larga escala na maioria dos LDs que estudamos, a materialidade desse tipo de texto não é 
incorporada na estrutura da abordagem de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, 
concorrendo como elemento efetivo na produção de sentido. Sendo assim, nossa 
orientação ao professor de Língua Portuguesa do ensino médio recai, exatamente, no uso 
dessa materialidade tanto nas seções de teoria quanto nos exercícios em que ela aparece 
para que aquele leve em consideração esse tipo de texto no momento da explicação da 
teoria e da resolução dos exercícios. Para tanto, teremos como base teórica os estudos da 
Análise do Discurso, notadamente, a definição de enunciado de Michel Foucault e o 
conceito de memória discursiva conforme postulado por J.J. Courtine. 
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A CANÇÃO NÃO SE CALA 
  

Pedro Henrique Varoni de Carvalho (PPGL/UFSCar) 
 pedro.carvalho@eptv.com.br  

 
A canção brasileira é um fenômeno histórico-discursivo que extrapola o campo cultural e 
promove um intenso diálogo com a política. Esse é um dos pontos centrais da nossa 
pesquisa de Doutorado em andamento no PPGL/UFSCar – Gilberto Gil, do poético ao 
político –, inscrita no domínio teórico da Análise do Discurso de Linha Francesa, 
resultante das contribuições de Michel Pêcheux e Michel Foucault. Buscamos refletir 
sobre a posição sujeito do cancionista - compositor e intérprete de canções, a partir da 
trajetória de Gilberto Gil. É a partir da inscrição nas formações discursivas do samba, da 
bossa nova, do tropicalismo, do baião nordestino que Gilberto Gil constrói uma carreira 
de reconhecimento internacional e migra para o Ministério da Cultura do Governo Lula, 
cargo ocupado entre 2003 e 2008. Nossa pesquisa busca descrever/interpretar a 
cartografia de um sujeito do discurso da canção à política, procurando perceber as 
relações de saber/poder a partir da música popular. Para empreender a análise, valemos- 
nos dos principais conceitos da Análise do Discurso, tais como enunciado, formação 
discursiva, arquivo, interdiscurso e intradiscurso. No desenvolvimento da pesquisa 
deparamo-nos com dois acontecimentos discursivos relacionados à história da canção 
brasileira que justificam um recorte específico que servirá de base para a apresentação no 
III CIAD. Há alguns anos, rumores sobre o possível fim da canção circularam na 
imprensa e na academia. Em 2004, Chico Buarque de Holanda argumentou que talvez a 
canção popular desse mostras de esgotamento, dando lugar a manifestações como o 
RAP. Pretendemos tecer um breve recorte histórico da irrupção da canção popular no 
inicio do século passado com as gravações dos primeiros sambas, passando pela bossa-
nova e a chamada canção critica dos anos 1960, que inclui tanto o tropicalismo quanto a 
canção engajada, para dimensionar o lugar dessa manifestação discursiva nos arquivos de 
brasilidade. O segundo acontecimento discursivo envolve a releitura da música “Cálice” 
(Chico Buarque- Gilberto Gil) lançada em 1973 com uma mensagem de resistência às 
imposições da censura. Em 2011, o rapper Criolo divulga através da internet uma nova 
letra para “Cálice” ativando um domínio de memória ao sugerir que a ditadura continua 
no preconceito contra o analfabeto, o negro e o nordestino pobres e na violência das 
periferias brasileiras. Nossa proposta é analisar esse acontecimento discursivo a partir da 
relação apontada por Luis Tatit entre a voz que fala e a voz que canta na história da 
canção. O canto é um prolongamento da fala e foi usado desde os primeiros sambas para 
mandar recados. O fio do discurso da canção se relaciona à capacidade de articulação 
entre o real da língua e o real da história. A nova versão de “Cálice” promove um diálogo 
entre a história da canção e sua irrupção no terreno do RAP, exemplificando a 
heterogeneidade das formações discursivas e a descontinuidade do processo histórico. 
Não há fim da canção e sim movimentos do discurso. 
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GRUPO 40 

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO CRISTIANISMO A 
PARTIR DA ÉTICA DO CUIDADO DE SI EM MICHEL 
FOUCAULT 
 

 Alfredo dos Santos Oliva (UEL)  
alfredoliva@yahoo.com.br  

O grupo desenvolve pesquisas em duas frentes que estão interligadas pelo debate 
filosófico do terceiro eixo temático do trabalho de Foucault, denominado de ética do 
cuidado de si: (1) o cristianismo em Foucault – será composta de trabalhos sobre a 
interpretação ou leitura do filósofo francês do cristianismo em seus escritos e cursos 
publicados; (2) o cristianismo através de Foucault – reunirá trabalhos de interpretação do 
cristianismo, em diferentes momentos da história e em suas mais variadas expressões 
confessionais ou consideradas “marginais”, a partir do arsenal conceitual de Foucault. A 
principal referência teórica estará alicerçada no pensamento do filósofo francês Michel 
Foucault, que foi um dos intelectuais que mais exerceu influência sobre o mundo 
acadêmico contemporâneo. Seu ambiente histórico de atuação intelectual foi, 
principalmente os anos 60, 70 e início dos 80 do século XX, uma vez que nasceu em 
outubro de 1926 e faleceu em junho de 1984. Embora sua obra possa ser definida como 
tendo um caráter eminentemente filosófico, suas idéias tiveram forte repercussão sobre as 
ciências sociais e humanas de uma forma geral. A historiografia viria a ser a área pela qual 
Michel Foucault mais transitaria em suas reflexões filosóficas, fato que pode ser verificado 
no próprio título de seus principais trabalhos: “Doença mental e psicologia” (1954), 
“História da loucura na idade clássica” (1961), “O nascimento da clínica” (1963), “As 
palavras e as coisas” (1966), “Arqueologia do saber” (1969), “Vigiar e punir” (1975) e 
“História da sexualidade”, em três volumes, “A vontade de saber” (1976), “O uso dos 
prazeres” (1984) e “O cuidado de si” (1984). A ética do cuidado de si envolve 
investigações iniciadas no fim dos anos 1970 e que estavam em curso quando Foucault 
morreu, no ano de 1984. Parece que sua preocupação teórica se voltava para uma 
resposta à seguinte pergunta: Quais são as relações entre verdade, poder e si mesmo? Não 
havia nesse momento da vida do filósofo uma inovação de caráter metodológico, mas uma 
continuidade com procedimentos anteriormente utilizados, que poderia ser muito bem 
sintetizado pela expressão arqueo-genealogia. 
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A PARRHESIA DO APÓSTOLO PEDRO NA TRADIÇÃO LUCAS-ATOS 
 

Alfredo dos Santos Oliva (UEL) 
alfredoliva@yahoo.com.br  

 
Pedro é uma figura do cristianismo antigo retratada como apóstolo e amigo de Jesus 
pelos autores dos evangelhos. Seria interessante observar o seu percurso de acordo com a 
tradição de Lucas, o “autor” do Evangelho que leva o seu nome e também do Livro de 
Atos. Assim, Lucas 22:31-34 e Lucas 22:54-62 mostram Pedro, creio eu, com muito 
medo das pessoas e por isso negando conhecer a Jesus, que havia sido preso há pouco. 
Suponho que ele estivesse com temor que as autoridades religiosas e políticas de seu 
tempo pudessem lhe causar algum dano. Já o relato de Atos 4:1-31, que supostamente 
estaria se referindo a fatos cronologicamente posteriores, mostra Pedro afirmando sua 
adesão ao “Caminho” diante das autoridades civis e religiosas de seu tempo sem nenhum 
receio em relação às conseqüências que poderiam trazer sobre a sua vida. As três 
narrativas, lidas em conjunto e sequencialmente, nos induzem a pensar que estamos 
diante de uma história de superação do medo. De que maneira o nosso personagem 
suplantou os seus temores, não podemos saber, pois não há relato ou alguma fonte 
informação sobre isso, seja ela literária ou documental. A minha proposta, a de leitura 
conjunta das três narrativas, nos coloca diante de um personagem que assume 
posicionamentos políticos diferentes. Nas primeiras duas narrativas, vemos o futuro 
apóstolo com medo e intimidação; na segunda situação, a que é descrita pelo terceiro 
texto bíblico, um homem com uma coragem destemida. Essa comunicação procura 
detalhar e explicar melhor a presumida transformação acima mencionada na vida de 
Pedro. Vou seguir um caminho para levar a termo essa reflexão exegética e histórica 
sobre as três narrativas acerca da vida de Pedro de acordo com a tradição Lucas-Atos. 
Começo com uma contextualização dos dois primeiros relatos acima mencionados, para 
refletir sobre o porquê de o apóstolo ter negado a Jesus, ou, se preferirem, para explicar 
a razão de o “autor” do Evangelho de Lucas fazer tal afirmação sobre o nosso 
personagem. Em seguida, vou me concentrar no texto do Livro de Atos para refletir 
sobre a conjuntura da terceira passagem, assim como elucubrar sobre como um homem 
que foi descrito como alguém que nega a Jesus, passa a ser descrito como um defensor 
destemido do seu mestre. Nesse ponto, vou começar dialogar com um outro “amigo”, o 
filósofo francês Michel Foucault, que empreendeu uma pesquisa magistral sobre termo 
grego parrhesia que aparece no Novo Testamento algumas dezenas de vezes, três delas 
apenas no quarto capítulo de Atos. 
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SIGNIFICADO DA PALAVRA PARRHESIA NO EVANGELHO DE JOÃO 
 

Caroline Camila Batilani, História (UEL) 
carolcb22@hotmail.com  

  
Esta pesquisa tem por finalidade empreender uma investigação do conceito de parrhesia 
no sétimo capítulo do evangelho canônico de João, sob o ponto de vista da filosofia de 
Michel Foucault, analisando se seus significados são similares ou muito distintos do que 
Foucault encontra em sua análise de textos filosóficos gregos antigos. Uma discussão 
sobre a parrhesia emergiu através dos desdobramentos dos últimos trabalhos 
desenvolvidos pelo filósofo francês. Na ocasião, Foucault produzia uma pesquisa que 
buscava uma problematização da verdade, contextualizando as expressões políticas e 
éticas do mundo greco-romano antigo, ligando o que designava como “governo de si e 
dos outros” ao da “ética do cuidado de si”. Em uma definição simples, parrhesia poderia 
ser caracterizada como “prática do dizer a verdade”, como “liberdade da palavra” ou 
“franqueza no falar”. A palavra designava um individuo na sua relação com outro, 
especialmente entre uma pessoa que possuía um status superior e outra que ocupava uma 
posição inferior na escala social. Parrhesía pode estar no centro de muitos jogos de 
poder, pois a verdade está muito próxima da critica e do questionamento. Foucault, ao 
pesquisar sobre este conceito, visa analisar as estruturas que sustentam discursos que se 
dão ou que são recebidos como verdadeiros. É a partir de alguns escritos do autor que 
podemos interpretar que essa “verdade” está articulada ao “poder” e à constituição de 
sujeitos, pois Foucault não a define claramente. Verdade seria todo discurso que instaura 
um modo de ser e consequentemente, um modo de agir do sujeito. A parrhesía se torna, 
portanto, o instrumento de emancipação do sujeito. É evidente que não se trata da 
verdade absoluta. Ao contrário: a verdade do parresíasta se dá na relação com seu 
interlocutor. Utilizo como referência os três últimos cursos ministrados pelo filósofo 
francês na Collège de France, A hermenêutica do sujeito (1982), O governo de si e dos 
outros (1983) e A coragem da verdade (1984). 
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RELIGIÃO, PRÁTICAS DE PODER E CUIDADO DE SI: NARRATIVAS SOBRE 
A PRISÃO NO ÂMBITO DA IURD A PARTIR DE FOUCAULT 

 
Lorena de Paula Balbino (História UEL) 

lorenabalbino_@hotmail.com  
 
A pesquisa que visamos empreender intencionará compreender como os sujeitos 
encarcerados desenvolvem sua subjetividade através da experiência religiosa. A prisão e 
seus mecanismos de repressão possuem estratégias que visam inserir-se nos corpos dos 
indivíduos encarcerados agindo sobre suas atitudes, suas ações, seus discursos, enfim, 
sobre sua vida cotidiana. Nesse sentido o discurso jurídico penal procura sujeitar os 
indivíduos “desviantes” a uma disciplina que irá transformá-los em sujeitos laboriosos e 
respeitadores da lei. Juntamente a esses mecanismos e estratégias de disciplinamento do 
encarcerado há no interior da prisão novas relações de convívio que obedecem a uma 
lógica própria. No âmbito do cárcere o condenado tem que conviver muitas vezes com as 
situações de superlotação, más condições sanitárias, rivalidades entre grupos rivais e 
corrupção. Essas situações exigem do encarcerado novas estratégias e formas de conduta 
que possibilitem a esse sujeito o convívio nesse espaço. Desse modo, o discurso jurídico 
penal e a experiência prisional imprimem sobre o sujeito uma identidade que o difere 
socialmente e que, ao mesmo tempo, procura transformar as condutas desse indivíduo. 
Intencionamos compreender como o sujeito encarcerado reage, nesse contexto, a essas 
práticas de poder que intencionam sua disciplinarização, como ele desenvolve sua 
convivência no interior do cárcere e como ele reconstrói sua subjetividade nesse espaço. 
Para compreender essas questões optamos por focalizar nossa pesquisa na experiência 
religiosa dos encarcerados e, em especifico, no fenômeno da conversão destes à Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD). Trataremos a questão da reinvenção da 
subjetividade desses encarcerados através do conceito de cuidado de si do filósofo francês 
Michel Foucault. O cuidado de si corresponde a um conjunto de experiências, práticas e 
técnicas que o sujeito produz e estabelece para e sobre si mesmo visando sua própria 
transformação. Nesse sentido, levantamos a hipótese de que a experiência religiosa e, de 
modo mais preciso, o fenômeno da conversão, no âmbito prisional corresponderiam a 
um espaço de reinvenção da subjetividade, ou seja, da transformação de si mesmo. 
Observar a experiência religiosa em que nos focamos, a conversão às crenças da Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD), é possível através do trabalho desta instituição no 
interior das prisões. Segundo Edileuza Santana Lobo (LOBO, 2005, p.74), o 
crescimento da atuação das igrejas pentecostais nas prisões coincide com o período de 
sua expansão no Brasil na década de 1990. O trabalho desenvolvido pela IURD nas 
instituições prisionais inclui auxilio social aos presos (e também a seus familiares) e 
assistência religiosa, como a celebração de cultos e batismos. Procuraremos 
compreender, então, quais as técnicas que a IURD oferece para o indivíduo se 
reinventar. Partimos da idéia de que o conjunto de crenças dessa instituição também 
busca uma certa normatização de sues fiéis, uma vez que, para o indivíduo seguir seus 
preceitos religiosos ele necessite muitas vezes adquirir novos hábitos, novas atitudes, que 

mailto:lorenabalbino_@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

347 

 

estejam em consonância com a doutrina pregada pela IURD. Para analisarmos essas 
experiências religiosas dos encarcerados, dessa forma, utilizaremos as narrativas 
produzidas pelos veículos de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus. 
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O DISCURSO MIDIÁTICO DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 
SOB A ÓTICA DE MICHEL FOUCAULT 

 
Marina Fazani Manduchi (História UEL) 

marinamanduchi@hotmail.com  
 
O presente trabalho visa uma análise de discursos midiáticos produzidos pela Igreja 
Universal do Reino de Deus, que se encontra entre as principais instituições pentecostais 
do país. De acordo com alguns dados estatísticos, podemos reconhecer a diversidade de 
instituições pentecostais e neopentecostais; no entanto, o trabalho estará focado em uma 
instituição específica, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Ao longo dos seus 35 
anos de existência, a IURD inseriu-se em diversos campos: político, social, econômico e 
principalmente, midiático. Diante dessa multiplicidade da Igreja Universal, optei por 
explorar um rito presente nas ações da IURD, denominado de “Jejum de Daniel”. A 
“campanha”, fazendo uma alusão ao profeta Daniel, que por 21 dias fez um jejum 
alimentar se sacrificando em nome de Deus, propõe aos fiéis que jejuem por 21 dias. No 
entanto, o “sacrifício” proposto não é alimentício e sim, midiático. A campanha, 
difundida e realizada nos templos da Igreja em períodos específicos, também está 
disponível no site oficial da IURD, onde é possível compreender o que é o rito e quais os 
objetivos e resultados pretendidos. O que mais chama atenção são os benefícios, os 
resultados, que são amplamente divulgados por meio de testemunhos dos fiéis. São esses 
testemunhos que pretendo abordar com base na análise do discurso e no conceito de 
cuidado de si explorado pelo filósofo Michel Foucault nos seus últimos cursos no Collège 
de France. O trabalho busca compreender de que forma essa campanha proposta pela 
IURD adquire um caráter normativo, e que pretende, através dessa normatização 
disciplinar o corpo, privar os adeptos de meios midiáticos por 21 dias para que eles 
possam experimentar e sentir a presença do Espírito Santo. A campanha que propõe uma 
“limpeza espiritual” por meio do jejum de meios midiáticos, estabelece algumas regras a 
serem seguidas, e são essas regras e os testemunhos daqueles que as seguiram, que 
podem ser aplicadas ao conceito de cuidado de si. 
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GRUPO 41 

DISOCIUS – DISCURSO E RELAÇÕES SOCIAIS NO 
ESPAÇO URBANO 
 

Cristiane Dias (Labeurb/Nudecri – Unicamp) 
crisdias@unicamp.br  

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do grupo de pesquisa DISOCIUS se organizam em 
torno da busca da compreensão dos efeitos de sentido produzidos pelo modo como o 
discurso do social é formulado na sociedade contemporânea pelas políticas públicas de 
inclusão. Trata-se de um projeto que se posiciona criticamente ao modo como a 
sociedade se organiza a partir do consenso para estabelecer suas políticas públicas voltadas 
para o social e para a gestão do espaço urbano. Prosseguimos numa direção que vai no 
sentido de produzir reflexões que promovam junto à sociedade práticas políticas reais, 
fazendo simbolizar a própria cidadania. No cerne desse projeto está, portanto, a questão 
do social. Mais especificamente, de resignificação do sentido do social, de sociabilidade, 
que tem sido esvaziado ao ser tomado pelo sentido da gestão e do assistencialismo. Um 
dos efeitos mais importantes desse esvaziamento do social é o fato de se considerar a 
cidadania como um objetivo a ser alcançado, como nos alerta Orlandi (2001). É assim que 
cidadania está significada em nossa sociedade. E é por esse modo de significar a cidadania 
que as políticas públicas de inclusão se justificam. No equívoco do sentido de cidadão. São 
esses "equívocos" produzidos pelo consenso das políticas públicas de inclusão (social, 
digital), que o projeto, através de suas atividades, visa fazer ressignificar. Para tanto, o 
grupo trabalha sobre a análise de materiais produzidos a partir das atividades propostas nas 
oficinas desenvolvidas pela equipe do projeto Barracão (MEC/Unicamp), ministradas aos 
moradores de um bairro de periferia, na região de Campinas. Essas oficinas propõem 
atividades com leitura, teatro, informática, artesanato, cinema, produção fílmica, 
tomadas como um gesto político-social capaz de levar o sujeito a re-conhecer 
criticamente os sentidos do espaço em que vive. Não o espaço físico, geográfico (a 
periferia), mas o espaço político social e ideológico, a periferia como espaço simbólico. 
Essas oficinas visam, portanto, produzir outras formas de compreensão da realidade, 
outras possibilidades de produção de sentidos, pela produção do conhecimento. E é a 
partir dos materiais nelas produzidos que buscamos compreender o real das relações 
sociais, pelo modo como o discurso se textualiza? 

 

  

mailto:crisdias@unicamp.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

350 

 

CARTÕES NATALINOS: UM OLHAR SOB AS RELAÇÕES DISCURSIVAS 
(RE)PRODUZIDAS POR CRIANÇAS DA PERIFERIA DE CAMPINAS 

 
Andrea Klaczko (LABJOR/IEL – Unicamp) 

klaczko@gmail.com  
 
Em novembro de 2011 ministrei uma oficina de informática básica, oferecida pelo 
Projeto Barracão, às crianças e adolescentes do bairro Eldorado dos Carajás. Este artigo é 
fruto da análise dos materiais produzidos por estes jovens nas oficinas com o intuito de 
compreender alguns dos aspectos da realidade vivida por eles no convívio familiar, 
escolar e social em que estão inseridos. Tradicionalmente, a época de comemoração do 
Natal é repleta de imagens, textos, cantigas e filmes que trazem mensagens de paz, 
alegria, comunhão, etc. Criada com finalidade comercial, a figura do Papai Noel é 
constantemente vinculada à grande mídia como o “bom velhinho” de cabelos e barbas 
muito brancas, pele clara e bochechas rosadas, com uma grande barriga e olhar de 
bondade e benevolência, que carrega um saco cheio de presentes para distribuir entre 
todas as crianças do planeta. Essa imagem é reforçada nas escolas, igrejas e grupos sociais 
e é apresentada às crianças associada a outras tantas figuras natalinas, como o pinheiro de 
Natal iluminado e rodeado com uma grande quantidade de embrulhos coloridos; ou da 
família reunida em paz e harmonia em torno de uma mesa farta de comidas saborosas e 
calóricas, feitas para alimentar o corpo e também o espírito de alegria “natural” dessa 
época do ano. Devido à proximidade da data, o trabalho final proposto da oficina de 
informática seria a produção de cartões de Natal através do programa Open Office Draw 
(Linux). Os jovens poderiam escolher figuras de um banco de imagens de 43 arquivos, 
fazer desenhos livres e escrever a mensagem que quisessem. Nove das treze crianças 
presentes na oficina escolheram colocar em seus cartões a imagem de um Papai Noel não 
convencional, com cara de malvado, sem camisa, exibindo o corpo musculoso. Este 
trabalho pretende, então, levantar hipóteses para a escolha imagética e discursiva feita 
por esses jovens, dentre todas as outras possíveis. Qual seria o significado da época 
natalina para esses jovens? Qual discurso por trás dos cartões produzidos? Por que meios 
e por quais motivos essas crianças se apoderaram para (re)produzir este discurso? O que 
estes cartões mostram sobre a realidade destas crianças e adolescentes? 
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O TRAÇO DAS RELAÇÕES SOCIAIS NO DESENHO DA CIDADE 
 

Cristiane Dias (Labeurb/Nudecri - Unicamp) 
crisdias@unicamp.br  

 
Como sabemos, os sentidos se produzem na sociedade e na história. Dessa forma, a 
reflexão a ser apresentada vai tratar sobre o modo como os sentidos da violência se 
naturalizam como sendo parte constitutiva do espaço da cidade, da vida urbana. Essa 
reflexão parte da análise da textualização do espaço da cidade num desenho produzido 
por um adolescente morador de um bairro de periferia da região de Campinas, numa das 
oficinas de tecnologia ministrada no âmbito do projeto Barracão (MEC/Unicamp). A 
oficina propunha uma atividade de desenho livre no Open Office Draw (Linux - ODG). 
A pergunta que mobiliza a análise do desenho é: como é que a cidade é significada? Que 
elementos da cidade são textualizados? Que discurso se textualiza na forma do desenho? 
Assim, na tela do computador, a cidade surge na metáfora do trânsito: o traçado do 
asfalto, as cores do semáforo, o traço alargado da faixa de segurança, os horizontais e 
diagonais do veículo em movimento apontando o farol para o as saltante de arma em 
punho e a vítima subjugada. O caos urbano em sua negatividade metaforizada na 
violência como se ela fosse um traço da cidade. Se, como apontei no início desse resumo, 
os sentidos se produzem na sociedade e na história, é mister questionar de que modo 
nossa sociedade tem produzido tais sentidos no desenho da vida urbana? O pedestre é 
substituído pelo assaltante e a vítima. A circulação no espaço urbano é da ordem do 
perigo iminente, da criminalidade. O desenho analisado produz, portanto, uma 
interpretação das relações sociais e urbanas. O que disso podemos compreender é que o 
sentido da sociabilidade está sendo produzido sobre uma forma de organização social 
hierarquizada, conforme aponta Orlandi (2004), em que o urbano sobredetermina o 
social. O sentido da segurança desliza da faixa tracejada no chão para a falta da segurança 
do Estado no traçado da arma em punho. E na hierarquia da organização social a lei é a 
do mais forte. 
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SOBRE AS RELAÇÕES SOCIAIS E DE PODER NA PERIFERIA: ENTRE A 
PARTILHA E A DIVISÃO DOS SENTIDOS 

 
Débora Massmann (Univás) 

debora.massmann@gmail.com  
 
Considerado que as relações sociais são antes de tudo relações de sentido pelas quais 
sujeitos se significam e nas quais são também significados, neste trabalho, proponho-me a 
investigar os efeitos de sentido que se produzem a partir da relação do(s) sujeito(s) com 
o espaço em quem vivem. Inseridos em uma perspectiva semântico-discursiva, analiso 
diferentes materialidades significantes (desenhos e áudios) que resultam de um conjunto 
de atividades desenvolvidas, no âmbito do Projeto Barracão (MEC/Unicamp), na 
periferia de Campinas. O Projeto Barracão constitui-se como um espaço de produção de 
sentidos muito específico, que se apresenta fora dos muros da escola. Nele, o sujeito tem 
a oportunidade de experimentar e assumir outras posições na relação com o 
conhecimento, com a sociedade e com a cidade, confrontando-se com sua realidade, 
refletindo e questionando-se sobre o espaço urbano e social no qual está inserido e do 
qual faz parte. Neste trabalho, pretendo investigar como, neste espaço político-simbólico 
alternativo, se dá a relação do sujeito com o conhecimento e como, a partir daí, é 
possível perceber os sentidos que estes sujeitos produzem para as relações sociais e para a 
cidade segregada, no caso, a periferia. As produções analisadas foram elaboradas por um 
grupo de crianças e adolescentes, entre 8 e 13 anos, que participaram de uma das oficinas 
de tecnologia ministradas no primeiro semestre de 2012. A análise que apresento traz 
para discussão a questão da partilha do sensível (RANCIÈRE, 1995) ou, mais 
especificamente, das relações sociais e das relações de poder que, nas materialidades 
analisadas, são significadas a partir da relação (ou não) com a posse/porte de armas. 
Diante do questionamento “o que a arma significa para você?”, compreende-se o modo 
como a periferia é significada para estes sujeitos como um espaço urbano segredado; este 
questionamento permite perceber também o litigo e a disputa de sentidos, a contradição, 
enunciada nas diferentes respostas formuladas a esta pergunta. A reflexão que proposta 
me conduz, portanto, a perceber como o simbólico, confrontando-se com o político, 
produz sentidos para a relação do sujeito com o conhecimento e para as relações sociais. 
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INCLUSÃO, EQUÍVOCOS E CONTRADIÇÕES: TENSÕES DISCURSIVAS NO 
BARRACÃO DA TECNOLOGIA 

 
Vinicius Wagner Oliveira Santos (DPCT/IG/Unicamp) 

viniciusgnu@gmail.com  
 
Este texto é um recorte da dissertação de mestrado “A produção de sentidos no 
Barracão: discurso, inclusão e subjetivação”, pesquisa realizada no Instituto de Estudos da 
Linguagem e Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual 
de Campinas, desenvolvida no âmbito do Projeto Barracão: Eldorado dos Carajás, um 
projeto de extensão na linha de Arte e Cultura, com vistas ao social, aprovado em edital 
pelo Ministério da Educação e executado pelo Laboratório de Estudos Urbanos da 
Universidade Estadual de Campinas. Esse estudo partiu da perspectiva teórica da Análise 
de Discurso de linha francesa, tendo como base teórica fundamental os conceitos e 
reflexões de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. A partir de uma análise das atividades do 
projeto, buscamos compreender o modo de funcionamento do discurso de Inclusão 
Digital no processo de subjetivação dos sujeitos e individualização dos mesmos pelo 
Estado, com o intento de, a partir disso, sustentar a posição de que o discurso da inclusão 
é essencialmente contraditório, na medida que ele próprio produz os sentidos da 
exclusão. Neste recorte, pretendemos apresentar uma parte de nossas análises junto às 
atividades do projeto, privilegiando os questionários que foram aplicados no âmbito das 
inscrições para as oficinas de informática que ocorreram em novembro de 2011. Nesse 
momento, mobilizamos, principalmente, os conceitos de coisas-a-saber, contradição e 
equívoco, que acreditamos serem fundamentais para compreender o funcionamento do 
discurso e os efeitos de sentido produzidos na comunidade pelas oficinas de informática 
do projeto Barracão. No jogo do conflito, entre as posições-sujeito de equipe do projeto 
e analista de discurso, esperamos demonstrar algumas relações de contradição 
constitutivas do discurso da inclusão digital, bem como levantar tensões que pudemos 
observar nas relações sociais da comunidade onde o projeto é realizado, inclusive no que 
diz respeito às relações dos sujeitos com o discurso do Estado em uma perspectiva de 
subjetivação e individualização pelos discursos circulantes de inclusão e exclusão. 
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GRUPO 42 

DISCURSOS NA REDE 
 

Ana Silvia Couto de Abreu (DME/PPGL/UFSCar – FAPESP 
2010/52454-7)  

anaabreu@ufscar.br   

Novas possibilidades de convergência tecnológica, em que esferas são eliminadas na 
relação autor/público, significam transformações nos modelos de construção e de 
circulação de bens culturais, trazendo questionamentos aos sentidos de direitos autorais, 
instituídos por leis, acordos e tratados, em um confronto entre regulação e transgressão. 
Esse fato coloca às vistas um jogo de forças entre discursividades, como a do copyright e a 
do copyleft, passando por outras nem sempre admitidas, mas fortemente presentes na 
sociedade; esse entrecruzamento de discursividades atinge o atual modelo brasileiro de 
garantias ao autor, desestabilizando o arquivo jurídico vigente sobre direitos autorais, no 
que se refere, especialmente, aos direitos quanto à reprodução de uma obra. Pretende-se, 
como objetivo principal de pesquisa, compreender como vem se estabelecendo uma 
política pública de autoria, no Brasil, observando, em especial, a posição que o Estado 
assume na configuração dessa política, bem como as relações entre proteção ao criador e 
acesso a obras. A partir da fundamentação teórico-metodológica da Análise de Discurso, 
tomamos como objeto a legislação brasileira e acordos internacionais em que o Brasil é 
signatário; o site do Ministério da Cultura, em sua seção Direitos Autorais; o Fórum 
Nacional de Direito Autoral; os sites de associações autorais brasileiras; bem como as 
tomadas de posição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) frente às 
questões dos direitos autorais. Dos diversos aspectos que se colocam nessa questão da 
produção e circulação de bens culturais, na atualidade, trazemos, neste evento, o foco 
sobre os modos de circulação dos dizeres de alguns dos grupos que estão em posição de 
conflito, no que se refere à relação entre proteção ao autor e acesso da sociedade aos bens 
culturais. 
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PROPRIEDADE E CULTURA DIGITAL: CONFRONTOS DISCURSIVOS POR 
DIREITOS, LICENÇAS E COMPARTILHAMENTO 

 
Cristian dos Santos (Mestrado em Linguística – PPGL/UFSCar) 

cobra@janelaaberta.org   
 
Este projeto tem como objetivo central, a partir das bases teórico-metodológicas da 
Análise de Discurso francesa (FOUCAULT, 1970, 1988, 1995 e 2008; PÊCHEUX, 
1988, 1990, 1994), compreender os sentidos de propriedade que vem circulando em 
diversos espaços discursivos, tendo como foco a propriedade intelectual, na área de 
direito autoral, em seu desdobramento em obras literárias e artísticas e programas de 
computador. Um outro objetivo que a este se articula é compreender o funcionamento 
da cultura digital, conceito novo e muito instável, confundindo-se ou relacionando-se 
com termos como sociedade da informação, cibercultura, revolução digital, era digital, 
cultura hacker. O termo cultura digital também está intimamente ligado às teorias sobre 
a pós-modernidade. Muitos autores de distintas disciplinas têm abordado esse tema, 
definindo características e recortes temporais. Dentre tantos elementos e características, 
temos como elementos básicos desses discursos sobre cultura digital, e seus correlatos, 
os processos digitais em substituição aos analógicos (processamento, armazenagem e 
transmissão de informação, através de conversão matemática/simbólica descontínua em 
oposição à informação que se mede de forma contínua num determinado tempo) e o 
desenvolvimento da internet como uma rede descentralizada de computadores 
mundialmente interligados. Diante disso, entendemos que a cultura digital traz às lutas 
políticas novos sentidos a conceitos como propriedade intelectual, direito autoral, 
liberdade de compartilhamento, pirataria, etc; exigindo também novos instrumentos 
jurídicos reguladores como licenças e leis, bem como fortalecendo a necessidade política 
de fóruns e conselhos de debate sobre estes temas. Vemos, assim, que os sentidos 
ganham estabilidade a cada momento histórico, mas sempre estão abertos, dadas novas 
injunções sociais, que são injunções sempre políticas. Esses sentidos não são imanentes às 
palavras, mas constituem-se através da ideologia. Tomaremos como documentos de 
análise a Lei de Programas de Computador (lei nº 9.609/98), a Lei de Direitos Autorais 
(Lei nº 9.610), a Licença Pública Geral GNU (http://www.gnu.org), a Licença Criativa 
(www.creativecommons.org.br/), bem como os sites da Fundação Software Livre 
América Latina (http://www.fsfla.org/svnwiki/) e o site do Ministério da Cultura do 
Brasil (www.cultura.gov.br). Mediante esses documentos, pretendemos delimitar 
formações discursivas e posições sujeitos, trazendo as relações de poder envolvidas na 
circulação dos discursos em questão, em um jogo entre proprietários e usuários, 
buscando compreender se na relação cultura digital e propriedade teríamos um 
acontecimento, no sentido dado por Pêcheux (1990). 

 

  

mailto:cobra@janelaaberta.org


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

356 

 

DIREITOS AUTORAIS: SENTIDOS QUE CIRCULAM NO TWITTER 
 

Fernanda Cristina Guerra (Bacharelado em Linguística UFSCar) 
 
A Análise de Discurso francesa e a brasileira situam-se como a fundamentação teórico-
metodológica por nós tomada, a fim de compreender, por meio de uma análise dos 
deslizamentos de sentidos do sintagma direitos autorais nas postagens do Twitter do 
Ministério da Cultura (MinC), os sentidos correntes no debate sobre direitos autorais no 
Brasil, bem como quais instâncias vêm se envolvendo no atual embate entre proteção e 
restrição, no campo autoral, e como o funcionamento discursivo no Twitter contribui 
para o fortalecimento de uma rede de posicionamentos, já que as redes sociais 
constituem-se, atualmente, como os sites mais acessados, formando redes de 
relacionamento que possibilitam deslocamentos de alguns sentidos, ratificação de outros. 
Entendemos que o Twitter, enquanto um espaço digital com suas interfaces, traz efeitos 
políticos tanto em sua própria formulação, quanto no que possibilita de circulação de 
dizeres tidos como relevantes em dado momento para a sociedade. A constituição do 
corpus desta pesquisa compreende, assim, postagens no Twitter do Ministério da 
Cultura (MinC) sobre o tema direitos autorais, no período de outubro de 2009 (início do 
microblog do MinC) a dezembro de 2011. A escolha deste objeto levou em consideração 
os seguintes fatos: a conexão à Internet tem aumentado consideravelmente, no Brasil, 
sendo que de 2007 para 2011 houve um aumento de 21%, passando de 27% para 48%; 
além disso, houve aumento também na frequência de uso, nesse período. Outro fato 
importante é que dentre os motivos que levam os brasileiros a usarem a Internet o 
contato com os amigos está entre os principais. O trabalho teórico-metodológico terá 
como categorias centrais: arquivo, acontecimento e metáfora. Entendemos que a 
relevância desta pesquisa não reside apenas em colocar em foco questões essenciais sobre 
a relação entre direito de autor, acesso ao saber produzido e posição brasileira, mas por 
fazê-lo em uma perspectiva discursiva, inscrita na filiação teórica da Análise de Discurso 
que tem como referências Pêcheux (1988, 1994, 2002), Foucault (1979, 1992, 1996) e 
Orlandi (1997, 2000, 2004, 2005). 
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PASTA DO PROFESSOR 
 

Iasmyn Da Costa Brecciani (Bacharelado em Linguística UFSCar -  
FAPESP 2011/12248-1) 

 
A questão da autoria se coloca hoje como altamente desafiadora em relação a aspectos de 
ordem jurídica e, também, acadêmica. O presente trabalho tem como proposta uma 
análise discursiva do site denominado Pasta do Professor. Inserido na plataforma da 
ABDR (Associação Brasileira de Direitos Reprográficos), o site surge, nas palavras de 
seus idealizadores, como uma tentativa de suprir as demandas apresentadas pelo público - 
como um fragmento de texto, por exemplo. Justificamos tal escolha, como foco de 
pesquisa, pelos efeitos nas políticas de autoria do Brasil que este projeto da ABDR pode 
causar. A ABDR apresenta-se como "uma entidade sem fins lucrativos, formada e 
mantida pelos seus associados visando defender o direito autoral e editorial" e se ampara 
na Lei nº 9.610/98, que regulamenta o Direito Autoral no Brasil para realizar suas ações, 
em diversos Estados, de apreensão de cópias de livros, indiciamento de proprietários de 
copiadoras e lacração de suas máquinas. Composta por uma quantidade significativa de 
editoras de livros didáticos e técnicos do Brasil e associada a grupos similares (de defesa 
de vídeos, CDs, etc.), a ABDR afirma, em seu site, realizar um trabalho de 
conscientização junto às universidades, livreiros, escolas, bibliotecas, “a fim de esclarecer 
e orientar quanto ao problema de reprodução ilegal de livros, com intuito de lucro 
direto ou indireto, que constitui crime, passível de reclusão, na esfera criminal, e ao 
pagamento de indenização, na esfera cível", utilizando- se de campanhas como a Pasta do 
Professor e Livros Customizados. O programa Pasta do Professor surge, conforme seus 
criadores, como uma possível solução para uma crescente demanda dos alunos, gerada 
pela expansão do ensino universitário dos últimos anos: o interesse e a necessidade dos 
estudantes em adquirir somente algumas partes de livros impressos. No portal, após o 
cadastro, é possível a obtenção de fragmentos de livros disponibilizados pelas editoras 
participantes e que podem ser organizados pelos professores em pastas virtuais das 
disciplinas. O material escolhido é retirado e pago no Ponto de Venda filiado, com o 
valor do direito autoral já inserido. Para garantir o "caráter pessoal e intransferível 
daquilo que é vendido através da plataforma", as folhas impressas incluem uma marca 
d'água. Na realização da análise do site Pasta do Professor, temos como fundamentação 
teórica a Análise de Discurso francesa, a qual considera o discurso um não-
correspondente da noção de fala, mas sim como "o efeito de sentido entre locutores" 
(ORLANDI, 2010); para a Análise de Discurso o que ocorre é um processo de 
significações entre sujeitos. Para que a análise não seja superficial, como num primeiro 
gesto de interpretação que os sujeitos realizam, a Análise de Discurso trabalha nos limites 
da interpretação, como parte deste processo. Como afirma Orlandi (2010,p.26): “a 
Análise do Discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, 
como ele está investido de significância para e por sujeitos.” Com o auxílio deste 
dispositivo teórico é que buscamos compreender as relações de sentido que o site Pasta 
do Professor nos apresenta como efeito ideológico de seu desenvolvedor, a ABDR. 
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PLÁGIO – CIRCULAÇÃO NA MÍDIA E SEUS EFEITOS 
 

Wilson Ricardo Barbosa dos Santos (UFSCar) 
 
O plágio representa um silenciamento de um gesto de autoria: o sujeito que atua como 
plagiário rouba a voz do outro para si, negando o caminho que percorreu e a natureza 
heterogênea do dizer, apagando o percurso das idéias (Orlandi, 1998:152). Assim, 
analisar de que modo este silenciamento produz efeitos de sentido pode nos fornecer 
pistas para compreender diferentes aspectos a respeito da maneira pela qual os sujeitos 
constituem suas práticas de leitura. Com o advento da internet as diversas práticas 
linguageiras do sujeito tomaram diferentes contornos, e o plágio por sua vez parece-nos 
estar adquirindo também novos formatos. Ao passo que um livro tem uma unidade física 
acabada, a tela de um computador, por exemplo, é um espaço cambiável: é isto que 
possibilita e caracteriza o modo de funcionamento da rede (o hipertexto), remetendo 
sempre a outros sítios, a várias outras leituras e gestos de interpretação. Disto decorre 
também uma facilitação da cópia, que pode ser realizada através de um simples “copiar e 
colar”. Não apenas pelas dificuldades de alcance na infindável teia eletrônica, mas 
também pelo fato de esta se encontrar sempre em movimento e evocar diversas vozes. 
Ainda assim, cremos ter na teoria da Análise do Discurso de linha francesa um 
mecanismo importante para propiciar uma reflexão sobre o tema que problematize o 
sujeito, suas práticas de leitura e escrita e a história. Neste gesto, pudemos discutir como 
os processos de autoria vêm sendo constituídos em um momento em que somos afetados 
fortemente pelo digital. Nesse sentido, já foi desenvolvido juntamente ao grupo de 
pesquisa Discursos na Rede, o projeto “Sentidos de autoria e plágio em circulação na 
formação de professores de línguas pela UFSCar” (PIBIC-CNPq 2009-2010), buscando 
problematizar a questão do plágio no ambiente que corresponde ao espaço acadêmico do 
curso de Letras. Para isto, analisamos textos que demonstrassem o posicionamento dos 
graduandos face a casos de supostos plágio veiculados na mídia, bem como um estudo das 
ementas que regulamentam o curso de Letras da UFSCar. A seleção e a discussão acerca 
dos casos de supostos plágios publicados na mídia, os quais foram apresentados aos 
sujeitos alvo da pesquisa permitiram-nos perceber que estamos em um momento 
importante, pensando o plágio enquanto uma manifestação de um processo de escrita 
que implica em apagamentos de autoria, e, portanto, em uma forte relação com os 
modos como o processo de interpretação vem se configurando pelo sujeito. Ainda neste 
gesto de pensar a formação de professores de línguas, entendemos como relevante 
continuar problematizando o plágio, agora pensando como funcionam estes aspectos 
tendo como objeto de análise os textos midiáticos. Para isto, tomamos, em um segundo 
projeto (PIBIC-CNPq 2010-2011,) como primeiro objeto a revista Nova Escola, que 
tem como público-alvo professores, sendo uma publicação que abrange diversas áreas do 
conhecimento. O segundo objeto compreende notícias publicadas nos jornais Folha de S. 
Paulo e Estado de S. Paulo, as quais problematizem casos de supostos plágios, o que 
inclui as notícias já estudadas no decorrer da proposta inicial. 
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GRUPO 43 

GEPPEP – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA 
PRODUÇÃO ESCRITA E PSICANÁLISE – FE/USP 
 

Claudia Rosa Riolfi 
 riolfi@usp.br 

Valdir Heitor Barzotto (FE/USP) 
barzotto@usp.br  

Fundado em 2004, na Faculdade de educação da Universidade de São Paulo, o Grupo de 
Estudos e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise - GEPPEP pesquisa os significados 
atribuídos para os atos de ler e escrever na contemporaneidade bem como os efeitos 
destas representações sobre estas práticas sociais. Para tanto, toma, prioritária, mas não 
exclusivamente, versões de textos escolares e científicos como objeto de análise. Alerta 
para os efeitos da configuração político-econômica da contemporaneidade e considera o 
trabalho de autores que, a exemplo de Jacques Lacan, em seus últimos trabalhos, 
defendem a hipótese de que, em face da perda de eficácia simbólica gerada pela gradual 
valorização dos objetos de satisfação que podem ser incluídos na economia das trocas 
comerciais, estamos assistindo a uma alteração da configuração psíquica do sujeito pós-
moderno, que, em poucas palavras, pode ser descrita pela dificuldade de instauração do 
famoso sujeito do desejo inconsciente que foi incluído por Michel Pêcheux, em seu gesto 
fundador da Análise do Discurso. Em que medida esta alteração intensifica o processo 
nomeado como “assujeitamento”, fazendo com que, cada vez mais, os ditos autores e 
pesquisadores reproduzam as mesmas velhas e gastas formulações crendo-se a origem de 
um dizer novo? Nesta apresentação, buscamos responder a esta pergunta por meio da 
apresentação dos resultados parciais do projeto de pesquisa coletivo Movimentos do 
Escrito, iniciado em 2009. Os 36 pesquisadores buscam mostrar que a imobilidade da 
escrita consiste em uma falácia, já que: a) do ponto de vista de quem escreve, a realização 
de vários movimentos com relação à própria palavra são necessários para poder produzir 
um texto passível de interpretação pelo leitor; b) do ponto de vista de quem lê, um texto 
pode gerar movimentos, alterações, transmudações; c) do ponto de vista do processo por 
meio do qual se escreve, a análise das diversas versões de um texto mostra que as palavras 
movimentam-se com maior ou menor propriedade até que venham a se depositar na 
fixidez de uma versão considerada final. O projeto está organizado em cinco eixos 
temáticos: 1) O que foi lido no texto escrito: investigação a respeito dos modos por meio 
dos quais as palavras de terceiros são incorporadas por quem escreve; 2) A influência da 
escrita na posição subjetiva: investigação a respeito das alterações perceptíveis na posição 
escrita de quem escreve durante o seu percurso investigativo; 3) A alfabetização: 
investigação a respeito dos modos pelos quais um sujeito paulatinamente se apropria da 
leitura e da escrita; 4) O percurso de quem escreve: investigação a respeito das 
transformações existentes entre as diversas versões de um mesmo texto; e 5) As parcerias 
para a escrita: investigações a respeito das influências exercidas pelo parceiro (professor, 
orientador, amigo etc.) no percurso de quem se propõe a escrever. O projeto tem um 
banco de dados composto por versões de textos de um mesmo informante e está 
integralmente publicado em uma área de acesso restrito do site do grupo. É dividido em 
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duas seções: escritos da escola básica, com 53 arquivos, e escritos universitários, com 
1236 arquivos. 
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MODOS DE AQUISIÇÃO E APROPRIAÇÃO DA ESCRITA 
 

Andressa Cristina Coutinho Barboza (UFOP) 
drecrist@hotmail.com  

 
As pesquisas inscritas no eixo 3 investigam as marcas de singularidade na escrita de 
alunos que frequentam a educação básica, com a proposta de ampliar estudos a respeito 
do tema por meio de uma perspectiva de análise que toma por objeto os impasses dos 
alunos no que se refere ao processo de alfabetização. São objetivos específicos das 
pesquisas desenvolvidas neste eixo: 1) examinar os indícios que permitem estabelecer 
relações entre as ações pedagógicas do professor (seleção, aplicação e avaliação de 
atividades) e os movimentos do aluno em direção à aprendizagem, especificamente a 
partir das marcas de rasuras encontradas nas atividades; 2) investigar o modo pelo qual 
crianças de três anos, mesmo não tendo se apropriado do sistema alfabético de escrita, 
mostram sua singularidade por meio da criação de uma marca, que será usada para 
escrever seu nome próprio; 3) dar a ver os deslocamentos que uma criança faz para 
ascender à escrita alfabética, privilegiando os movimentos de ruptura e não sentido, 
propondo que a emergência de tais movimentos mantém relações com o modo de 
inscrição subjetiva que se mostra como cifração; 4) compreender em que medida os 
manuscritos produzidos pelas crianças revelam indícios do desenvolvimento de um estilo 
próprio para escrever, propondo que a escrita na escola pode ir além da mera realização 
de tarefas, em favor do desenvolvimento de um estilo, um savoir-faire, um sinthoma; 5) 
analisar produções escritas produzidas por alunos do ensino fundamental II, buscando os 
traços que indicam como o sujeito pode colar algo de si num texto, analisando os 
processos de seleção daquilo que pode ou não ser escrito. Embora as concepções 
correntes de ensino e aprendizado enfatizem a generalização do processo de aquisição da 
escrita, estas pesquisas demonstram a variedade de modos pelos quais os alunos 
conseguem escrever e enfatizam a necessidade de o professor estar aberto para as 
nuances concernentes à relação que cada aluno mantém com a escrita. 

 

  

mailto:drecrist@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

362 

 

ESCREVER: FUNDIR E/OU FUNDAR CAMINHOS? 
 

Kelly Gomes de Oliveira (FE/USP) 
kllse13@gmail.com  

 
O eixo 2 trata da influência da escrita na posição subjetiva e os trabalhos desenvolvidos 
neste eixo procuram delinear em que medida a refacção do texto altera a forma como o 
saber é tratado e apresentado por parte de quem escreve. Em nossos trabalhos, tomamos 
saber como: 1) legado cultural, isto é, os saberes já legitimados (conceitos, teoria, textos 
acadêmicos, dados coletados para a sua pesquisa etc) aos quais o sujeito pode se valer 
para produzir o seu texto; e 2) o outro saber seriam as escolhas que pautam aquele que 
escreve e, por fim, constituem regularidades na forma como ele o faz (por exemplo, 
maneiras de resolver a entrada de um conceito quando se depara com análise; escolhas de 
termos como elementos modais para articulação de seu texto). O corpora deste eixo é 
composto por versões de textos: de redações escolares, acadêmicos (de informantes de 
graduação e pós-graduação) e de memórias ficcionais. As posições apresentadas no texto 
em relação ao saber podem ser de dois tipos: 1) fechamento ou 2) cálculo coletivo. A 
primeira posição em relação ao saber apresentado no texto ocorre de três formas: a) 
tangenciamento do legado cultural, pois conhecimento pertenceria ao outro; b) fantasia 
de completude, pois tudo do que seria preciso saber está no texto; c) irrealidade, pois 
outra realidade para além daquilo expresso seria desconhecida. Com a hipótese de que 
essas três posições são incompatíveis com a construção do conhecimento, observamos 
que as características da escrita ajudam àquele que escreve incluir os leitores em seu 
texto. Isso se dá porque a escrita é linguagem e, portanto, é opaca; possui uma 
materialidade que permanece (letra sobre o papel; diferente da fala espontânea, caso não 
seja registrada); e é realizada em dois tempos, o da produção e o da leitura. Esses três 
elementos fazem do texto no papel uma alteridade, um registro com o qual aquele que 
escreve tem que se debater de maneira que dê conta de forma eficaz de um dizer. Os 
resultados apontam para o fato de que a posição em relação ao saber, apresentada no 
texto, modifica-se apenas quando aquele que escreve lida com o texto que produziu 
reconhecendo o que não foi dito. Nessa refacção do texto, observa-se um refinamento da 
teoria em relação aos dados, no caso da escrita acadêmica, por exemplo, que marcam 
uma percepção de incompletude. Não apenas do texto, mas também do legado cultural. 
Este deixa de ser absoluto, podendo responder inteiramente a questões que são de quem 
produz atualmente. A consequência aparece nos textos como um ato ao tomar para si a 
tarefa de, com seu trabalho, dar conta de elaborar um dizer que se configura produção. 
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IMPLANTE À SUBJETIVAÇÃO: MODOS DE APROPRIAÇÃO DO JÁ-DITO 
NO TEXTO ESCRITO 

 
Rafael Barreto do Prado (FFLCH/USP) 

rafaelbprado@yahoo.com.br  
 
Dentre os resultados obtidos pelos pesquisadores do eixo 1, O que é lido no texto 
escrito, destaca-se o fato de os trabalhos, desenvolvidos com base em diferentes corpora, 
apontarem para o crescente uso de um mecanismo que poderíamos nomear “implante de 
ideias”. Propomos o uso dessa expressão para designar um processo de apropriação do já-
dito que se caracteriza pela incorporação indiscriminada e pouco crítica de conceitos 
teóricos. Verifica-se esse implante à medida que um autor, em seu processo de escrita, 
emprega conceitos já utilizados, autorizados e valorados positivamente de modo a torná-
los ornamentos em seu texto, ou seja, sem que seu registro seja acompanhado de uma 
reflexão crítica ou manejo que o justifique. Além de sua manifestação em textos 
acadêmicos, também pôde se verificar esse processo em textos jornalísticos, peças 
publicitárias e textos oficiais; nesses casos, o emprego de certos termos-chave sugere a 
tentativa de aproximação ou distanciamento de determina das comunidades discursivas. 
As discussões realizadas pelos pesquisadores indicam que, no caso da escrita acadêmica, 
esse tipo de mecanismo tem sido utilizado como forma de filiação a uma determinada 
corrente teórica, sobretudo as que gozam de maior prestígio e visibilidade. Embora, à 
primeira vista, a escrita de expressões características de um grupo possa sugerir filiação a 
uma linha teórica, no caso do “implante de ideias” esse registro se dá sem que os 
conceitos sejam subjetivados; cria-se, então, uma rede em que, para além da estagnação 
da produção de conhecimento, corrompem-se os saberes já produzidos. Em um 
momento em que a quantidade é um dos parâmetros para se avaliar a produção 
acadêmica, faz-se necessário discutir esses textos e seus modos de elaboração para que, 
em prol dessa quantidade, não se perca o compromisso com a reflexão e a produção de 
conhecimento. 
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PARCERIAS PARA A ESCRITA: O PAPEL DO OUTRO NO ENSINO DA 
ESCRITA E NA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
Suelen Gregatti da Igreja 

sue.igreja@gmail.com  
 
Os pesquisadores inseridos no eixo 5 investigam as influências exercidas pelo parceiro 
(professor, orientador, amigo etc.) no percurso de quem se propõe a escrever: criança 
ou adulto. Os objetos das investigações feitas até o momento têm sido produções orais e 
escritas de alunos de educação básica e manuscritos produzidos por alunos na 
universidade, inscritos em programas de pós-graduação (especialização, mestrado e 
doutorado). Grande parte desses dados já está publicada no site do GEPPEP, compondo 
o banco de dados do projeto coletivo Movimentos do Escrito. Dentre as noções teóricas 
que fundamentam esses estudos, merecem destaque a de discurso e de transferência, 
como propostas por J. Lacan. Resumidamente, a forma como o sujeito vincula-se ao 
simbólico é regida por estruturas (discursos), nas quais, posteriormente, as palavras se 
alojam. Sendo a relação de ensino-aprendizado um laço social, busca-se analisar quais 
papéis ocupam aluno e professor em um dado discurso, tendo em vista o aprendizado ou 
a apropriação da escrita como um conhecimento a ser transmitido. A noção de 
transferência é emprestada do campo da psicanálise como dispositivo de leitura de 
relação professor-aluno, em especial, daquela se estabelece nos espaços de orientação de 
trabalhos acadêmicos. Interpretar o contexto de formação do pesquisador na 
universidade por esse viés é compreendê-lo não só como espaço de produção de saber, 
mas como lugar onde o aluno pode produzir algo que lhe seja próprio. Dos resultados 
parciais deste eixo, pode-se destacar que a posição subjetiva que ocupa o parceiro de 
escrita mais experiente corrobora de modo decisivo para o fracasso ou para o êxito da 
relação de trabalho, produzindo efeitos no percurso de formação do aluno e em seu 
trabalho de escrita. Observa-se que a função desse parceiro desdobra-se em três ações 
principais: 1) incidir nos modos como o aluno se relaciona com o saber constitutivo; 2) 
apontar a necessidade de o aluno reformular o escrito quantas vezes forem necessárias 
para considerar a perspectiva alheia no cálculo dos potenciais efeitos de sentido de seu 
texto; e 3) levar o aluno a se responsabilizar por um lugar de enunciação, dando 
consequência a uma dada escolha (lexical, sintática, estilística, etc). 
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GRUPO 44 

UEHPOSOL - UNIDADE DE PESQUISA EM ESTUDOS 
HISTÓRICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS DA LINGUAGEM 

 

Soeli Maria Schreiber da Silva (UFSCar) 
xoila@terra.com.br 

Este projeto regular objetiva: a) refletir sobre três conceitos importantes para área da 

Semântica do Acontecimento ― argumentação, textualidade e espaço de enunciação ―, 
e b) refletir como esses conceitos se articulam no estudo da relação entre línguas e da 
enunciação. Nessa perspectiva teórica, a enunciação é pensada como um acontecimento 
de linguagem que se dá em um espaço de enunciação. Assim concebida, ela interroga a 
língua enquanto exposta ao seu real, isto e, enquanto lugar de textualização do politico. A 
partir dessas considerações, trabalhamos com uma hipótese de pesquisa de que o político 
é, então, constitutivo tanto da argumentação, quanto da textualidade, quanto do espaço 
de enunciação, e seu funcionamento no acontecimento enunciativo que cria as condições 
para se pensar a articulação entre esses três conceitos. A metodologia pela qual optamos 
consiste em trabalhar, sobretudo, com os procedimentos de reescrituração e articulação, 
tal como concebidos por GUIMARÃES (2007, 2009), num corpus sobre a língua 
polonesa no Paraná. Realizamos uma reflexão muito particular sobre a questão política, 
pois coloca em cena a relação hierarquizada que as línguas mantêm entre si. Por outro 
lado, permite trazer para a reflexão a questão do funcionamento textual como uma 
questão semântica. As línguas são divididas e distribuídas desigualmente entre os falantes. 
Trataremos da relação entre a língua portuguesa e a língua polonesa do ponto de vista 
semântico (Guimarães, 2005) e minha pergunta é como essas duas línguas se relacionam 
entre si em lugares públicos nesse espaço de enunciação. O projeto vai desenvolver-se 
juntamente com outros projetos de relação entre línguas desenvolvidos na Unidade de 
Pesquisa em Estudos Históricos, Políticos e Sociais da Linguagem (UEHPOSOL). 
Constituir-se-á, então, sob a responsabilidade da pesquisadora Dra. Soeli Maria Schreiber 
da Silva, da UFSCar, com a colaboração de alunos do mestrado e doutorado em 
Linguística, alunos da graduação em Letras e em Linguística da UFSCar e também com a 
colaboração de outros pesquisadores. 
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LÍNGUA INGLESA E LÍNGUA PORTUGUESA: A CONFIGURAÇÃO DE UM 
ESPAÇO (PELO) POLÍTICO 

 
Ana Cláudia Nascimento (UFSCAR/PPGL-CAPES) 

anacn1@yahoo.com.br  
 
O estudo da relação entre línguas aqui no Brasil permite pensar divisões, a saber, a 
Língua Portuguesa falada aqui e a Língua Portuguesa falada em Portugal; a língua que se 
pretende ensinar nos espaços institucionalizados e aquela que circula nos espaços; a 
língua dita oficial e as línguas não oficiais; a língua nacional e as línguas estrangeiras. 
Interessa-nos particularmente esse último caso. Ao analisar a prática dessas línguas nos 
espaços, preocupamo-nos não com a distribuição geográfica que constitui um estudo de 
evidência para as mesmas, , mas sim com as relações políticas que se produzem entre 
uma Língua Portuguesa (escrita) no Brasil e uma Língua Inglesa, aquela que funciona nos 
textos acadêmicos produzidos no espaço de circulação brasileiro e que têm seu modo de 
circulação regulado por dizeres que se inscrevem nas práticas de formulação dadas por 
textos científicos. No entanto, como essas enunciações sobre a presença do inglês em 
textos formulados pela comunidade científica no Brasil, e também em outros países para 
os quais essa língua constitui-se como língua estrangeira, produzem os sentidos de que a 
língua inglesa caracteriza-se como língua franca ou língua universal também nesses 
espaços, lugares em que a ciência necessita visibilidade? Essa supremacia geralmente 
encontra alento em posições pragmáticas e sociolingüísticas sobre a língua, mas nos 
distanciamos dessas concepções e para estudar aquelas relações a partir do conceito de 
espaço de enunciação, conforme Guimarães (2002, 2004). Em nosso trabalho, a noção 
de espaço enunciativo configura-se, pois, como um dispositivo teórico para a análise da 
organização dos modos de significar o inglês como língua da ciência e, necessariamente, 
como isso significa, por sua vez, o português. Nesse sentido, nosso corpus constitui, 
primeiramente, dizeres que significam o inglês em textos acadêmicos, e, então, a 
organização dessas significações em textos acadêmicos da área das ciências exatas e 
tecnológicas, como um maneira de refletir sobre como os sentidos que se organizam 
como reguladores do funcionamento daquela língua são mobilizados de fato, se é que isso 
de fato acontece. 
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A EUFEMIZAÇÃO COMO PARTE DO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DOS 
SENTIDOS NA ENUNCIAÇÃO 

 
Carolina de Paula Machado (UFSCar) 

carolinapmac@yahoo.com.br   
 
Em geral, costuma-se encontrar as determinações “raciais” e “de cor” associadas, 
comumente, à palavra preconceito. Na obra “Raízes do Brasil”, obra de referência nas 
Ciências Sociais que fez parte do corpus de minha tese de doutorado (Machado, 2011) 
em que tive como objetivo analisar a designação da palavra preconceito, observei a 
ocorrência das expressões preconceito de cor e preconceitos raciais na descrição que é 
feita da sociedade brasileira. No entanto, as determinações de cor e de raça ou raciais não 
apareciam apenas determinando a palavra preconceito, mas apareciam determinando 
também outras palavras formando expressões como: dissonâncias sociais, raciais e 
morais; orgulho de raça; sentimento de distância entre os dominadores, aqui, e a massa 
trabalhadora constituída de homens de cor; entre outras. Tendo como referencial teórico 
e analítico a Semântica do Acontecimento ou Semântica histórica da Enunciação 
(Guimarães, 2002) constatei que estas expressões se constituíam, no funcionamento 
enunciativo, como reescrituras das expressões preconceito racial e preconceito de cor 
atribuindo assim sentidos específicos, próprios das relações sociais brasileiras ao 
preconceito como, por exemplo, o de ser um sentimento de distância entre dominadores 
e os trabalhadores, isto é, os homens de cor. Através da análise realizada, observei que as 
palavras ou expressões que reescreviam a palavra preconceito, se configuravam como 
eufemismos, isto é, produziam um efeito de eufemização ao substituí-la, o que reflete na 
descrição da relação entre os “trabalhadores” e os “dominadores” para suavizá-la ou para 
minimizar os efeitos negativos da escravidão para os negros. Considerando esse 
funcionamento, parto da concepção de eufemismo de Silveira Bueno (1962) que 
relaciona esta figura de linguagem ao tabu de maneira que a palavra eufemismo é 
utilizada como sinônima no lugar da palavra tabu para amenizar o seu significado. 
Entretanto, no funcionamento enunciativo tal como foi observado no corpus analisado, 
embora haja uma substituição da palavra preconceito por palavras ou expressões que 
amenizam o seu sentido, não há necessariamente a relação com uma palavra tabu. 
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A POLÍTICA DO MULTILINGUISMO NA CONTEMPORANEIDADE VISTA 
PELA ÓTICA DAS INSTITUIÇÕES SUPRANACIONAIS 

 
Tânia Mara da Silva (UFSCar) 

tanialetras@yahoo.com.br  
 
O trabalho em questão objetiva analisar o modo como as línguas são distribuídas e 
divididas nas instituições supranacionais, para tal, observaremos esse funcionamento em 
duas instituições que compartilham desse caráter, sendo estas o Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e a União Europeia (UE). Ao observar o andamento das políticas linguísticas 
adotadas por tais instituições foi possível notar que estas hierarquizam a abrangência 
jurídica e social das línguas que circulam em seu território (espaço de enunciação). Por 
meio de políticas linguísticas, as línguas são nomeadas e ocupam posições de acordo com 
seu status social, político e econômico. Com vista a fundamentar tal afirmação, esse 
estudo buscará compreender e definir, a hierarquização das línguas oficiais nas 
instituições supranacionais, com base nas nomeações de língua de trabalho, língua 
processual, língua regional, línguas desprovidas de território e língua minoritária, a 
exemplo do que conhecemos nos Estados nacionais como língua-oficial e língua nacional. 
E nesse ínterim, tentar compreender como essas línguas se relacionam entre si, e como 
estas emergem em meio a políticas linguísticas sobre o escopo do multilinguismo. Para a 
realização desta pesquisa nos basearemos nos estudos desenvolvidos pela Semântica do 
Acontecimento, a partir de Guimarães (1992, 2005), teoria esta que nos disponibilizará 
operar com conceitos essenciais para o desenvolvimento da mesma como, espaço de 
enunciação, político, política de línguas, acontecimento e outros. Preliminarmente, 
nosso corpus se constituirá de documentos oficiais destes blocos econômicos, assim 
como também, de páginas da internet dos mesmos que dissertem sobre multilinguismo e 
política linguística. Compreender o funcionamento de políticas linguísticas é um dos 
temas de extrema importância para os estudos da linguagem, pois disserta acerca de 
determinações diretas e prescritivas sobre a língua. Há muitos estudos que visam 
compreender o funcionamento de políticas linguísticas. No Brasil, podemos citar os 
estudos desenvolvidos por autores como Mariani (2003, 2004), Orlandi (1990), no 
interior dos estudos da Análise do Discurso, assim como também autores como 
Guimarães (2004), por meio do escopo teórico da Semântica do Acontecimento, dentre 
outros autores da Sociolinguística no Brasil e no mundo, como Calvet (2002, 2007), e 
outros. Estes estudos têm por objetivo compreender as políticas linguísticas em âmbito 
nacional, uma vez que as políticas linguísticas até então se restringiam aos Estados-
nacionais e dissertavam sobre o que alguns autores como Guimarães (2006), nomeiam 
como língua nacional, língua oficial, língua materna, dentre outras. No entanto, com as 
últimas transformações em escala mundial, assistimos ao surgimento das relações 
transnacionais, haja vista o surgimento de ONGS, o fortalecimento de empresas 
transnacionais, assim como também, o surgimento de instituições supranacionais, assim 
como os blocos econômicos. Estes novos arrolamentos foram determinantes para que as 
políticas linguísticas que até então se restringiam aos espaços nacionais pudessem 
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ultrapassar esta barreira e adentrar nos espaços supranacionais. Desse modo, o 
ineditismo deste trabalho se dá exatamente pela esfera supranacional na qual estas 
políticas linguísticas se realizam, mais especificamente, no Mercosul e na União 
Europeia, que se constituem como um novo espaço de enunciação, ou seja, um novo 
espaço de circulação e distribuição de línguas. 
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GRUPO 45 

DISCURSO E MEMÓRIA: NOS MOVIMENTOS DO 
SUJEITO 
 

Soraya Maria Romano Pacífico (USP) 
smrpacifico@ffclrp.usp.br 

Lucília Maria Sousa Romão (USP) 
luciliamsr@uol.com.br 

Nosso grupo pesquisa os conceitos de arquivo (PÊCHEUX, 1997) e memória 
(PÊCHEUX, 1999), tal qual sustentados pela Análise do Discurso de filiação francesa, 
propondo analisar como tais conceitos podem fundamentar a leitura e a interpretação de 
discursos midiáticos, imagéticos, verbais, pictóricos, pedagógicos, científicos, literários. 
Como analistas do discurso, ocupamos a posição que permite ao sujeito duvidar da 
transparência da linguagem e historicizar os sentidos tecidos em dado momento sócio-
histórico. Interpretar, para o analista de discurso, expor-se à opacidade do texto, 
movimento oposto à tentativa de procurar o sentido oculto no texto, como se fosse 
possível descobrir o que o texto esconde (ORLANDI, 1996). Entendemos que, para não 
realizar uma leitura reducionista, parafrástica, pautada na repetição do sentido legitimado 
pelas instituições sociais, o sujeito-leitor precisa trabalhar com dois conceitos-chave para a 
Análise do Discurso, que são: arquivo e memória. O sujeito que tem acesso à memória 
discursiva pode realizar uma leitura polissêmica, visto que não está preso à ilusão do 
sentido único, tampouco, fará uma repetição do sentido permitido, pois ao relacionar um 
texto com outros sentidos já construídos sobre o tema em questão, o sujeito poderá 
ocupar uma posição de cumplicidade, questionamento, duelo ou defesa diante dos 
sentidos postos em jogo. Defendemos que a relação entre formação discursiva e memória 
discursiva seja o ponto de cruzamento dos discursos; assim, a partir de um texto, o leitor 
pode construir uma rede de significações que já vem sendo tecida há muito tempo, cujos 
sentidos são sócio-historicamente produzidos e, ideologicamente, interpretados como 
naturais. Sabemos que o sujeito lê e enuncia, a partir de determinada posição discursiva, o 
que promove um descolamento da noção de indivíduo empírico, falante ou usuário da 
língua e do sistema passível de ser quantificado e categorizado. Consideramos os 
movimentos do sujeito no discurso, sempre afetado e constituído pela ideologia que 
promove a emergência de uns sentidos e o apagamento de outros, naturalizando o que 
deve ou pode ser dito dentro de determinadas condições de produção. Assim, no fio do 
discurso emergem representações, imagens, jogos imaginários de poder, saber e dizer, 
que se dobram ao sabor da ideologia e atualizam certas regiões da memória, fazendo-as 
funcionar, falar e inscrever sentidos dominantes (ORLANDI, 1996), ou promovendo a 
ruptura e o deslizamento dos mesmos. Para nós, é possível pensar que a construção de 
sentidos tidos como verdadeiros, em determinado momento histórico, acontece porque, 
como vimos em Pêcheux (1997), existem sujeitos que podem ler e interpretar e outros 
não; logo, alguns sujeitos podem criar efeitos de sentido de verdade e, por meio das 
instituições sociais, estes sentidos circulam como sendo únicos, até que, com as 
transformações históricas e sociais, haja a “necessidade” da construção, circulação e 
manutenção de sentidos que estejam de acordo com os interesses daqueles que detêm o 
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poder e, às vezes, estes sentidos sejam opostos àqueles que outrora foram 
inquestionáveis. Para nós, essa complexa relação do sujeito com o sentido só pode ser 
interpretada pelo arquivo e pela memória, como veremos nas análises dos discursos que 
circulam em várias materialidades simbólicas que este grupo de pesquisa analisa em seus 
estudos. 
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ESCRITA E IDENTIDADE: A ILUSÃO DO SUJEITO-PROFESSOR POR 
COMPLETUDE 

 
Aline Ester de Carvalho Assef (USP) 

alineesterc@gmail.com   
 
O presente trabalho pretende investigar a relação dinâmica e complexa de identificação 
do sujeito-professor com a escrita, no que diz respeito a como este sujeito constrói seu 
discurso escrito, quais as marcas linguísticas que ele disponibiliza e que podem indiciar 
uma possível identificação ou não com a produção textual. Utilizaremos como 
instrumento de coleta de dados textos dissertativo-argumentativos de um grupo de 
professores de séries iniciais do Ensino Fundamental, que atuam no ensino público em 
Ribeirão Preto e que participam de um grupo de estudo, na FFCLRP/ USP, denominado 
CADEP(CENTRO DE APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA DOS EGRESSOS DE 
PEDAGOGIA). Realizaremos as análises dos textos em consonância com os pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, a fim de observar a relação desses 
sujeitos com a linguagem escrita, o que será possível pela análise das marcas lingüísticas 
presentes em seus discursos, nos desvãos das palavras, na inextricável relação do dito 
com o não-dito. Pensando na complexidade dessa relação, despertou-nos o interesse em 
pesquisar a identificação do sujeito-professor com a sua produção escrita no que tange 
aos mecanismos ideológicos presentes no seu discurso, suas vivências e as formações 
imaginárias que permeiam a sua escrita, elementos estes que podem influenciar de 
maneira significativa a construção do discurso escrito, assim como afetar o 
posicionamento do sujeito como autor, comprometendo, por consequência, o espaço 
interpretativo na sala de aula. Entendemos que, para o sujeito-professor oferecer 
condições aos alunos de produzirem discursos escritos, faz-se necessário que o próprio 
professor se identifique com esse tipo de linguagem e, consequentemente, posicione-se 
como autor da sua escrita. Nos recortes analisados, encontramos marcas linguísticas que 
indiciaram uma identificação do sujeito-professor com a linguagem escrita que 
possibilitou a este criar o efeito-autor, enquanto que também encontram os indícios de 
não identificação com a escrita, prejudicando, nesse caso, a assunção da autoria. 
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O EFEITO-LEITOR NO DISCURSO SOBRE OBESIDADE NA REVISTA 
SCIENTIFIC AMERICAN 

 
 Elaine Marangoni (USP/Bolsista CAPES) 

emarangoni@gmail.com    
 
As Revistas de Divulgação Científica estão presentes no cotidiano da população e, desde 
os bancos escolares, os alunos aprendem a legitimar o seu discurso em detrimento ao 
discurso da Ciência. A revista Scientific American apresenta versões em língua 
portuguesa e inglesa e é destinada a profissionais, especialistas e ao público leigo. O 
Discurso de Divulgação Científica foi tratado por um ângulo direcionado à saúde com o 
intuito de saber como essas pessoas lidam com esse discurso dentro da revista e o quais as 
contribuições que ela traz para o entendimento do processo saúde-doença. Procuramos 
identificar as marcas de heterogeneidade ao analisar a visão dos produtores da revista em 
relação ao seu público, como eles se relacionam e como o Discurso de Divulgação 
Científica se constitui como um discurso de poder e se legitima através da Revista de 
Divulgação Científica. Analisamos também como o autor desse texto divulgado na mídia 
projeta o seu público leitor, tentando muitas vezes (re)significar a ciência de forma a 
simplificar a informação, para que leigos, profissionais ou especialistas a compreendam. 
Com o objetivo de investigar como se dá a construção do efeito-leitor no discurso sobre 
obesidade no artigo : How to Fix the Obesity Crisis/Como Solucionar a Crise da 
Obesidade (versões em inglês e português respectivamente) da revista Scientific 
American, refletimos sobre as condições de leitura que se processam nas escolas e qual 
imaginário de leitor sustenta a produção do discurso midiático. Colocamo-nos num lugar 
privilegiado de observação, que é o Discurso, que pôde nos oferecer um dispositivo 
teórico e de análise que permitiu tornar visíveis as afinidades e/ou diferenças na 
interlocução com outros saberes. As marcas de linguagem presentes no Discurso de 
Divulgação Científica nos dois países nos permitiram observar o que se manteve e o que 
deslizou em relação ao Discurso Científico. 
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ESCRITA E AUTORIA NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Elisângela Nascimento Iamamoto (USP) 

elis.iamamoto@terra.com.br   
 
A partir dos pressupostos da Análise do Discurso, pesquisamos a relação dos sujeitos com 
o processo de significação e as posições discursivas que eles ocupam para produzir seu 
dizer, sabendo que todo discurso é produzido a partir de uma relação social permeada 
pela ideologia, a qual orienta a direção que os sentidos poderão (dis)cursar e serem lidos 
e interpretados.  A partir de Pacífico (2002), temos defendido o argumento de que, para 
que o aluno possa produzir textos caracterizados pela autoria, faz-se necessária a 
possibilidade de ocupar diferentes lugares de interpretação, movimentar-se por eles, 
levando em conta as condições de produção textuais, o que reclama considerar a 
exterioridade constitutiva da linguagem. Diante disso, este trabalho pretende investigar, 
a partir das produções textuais, qual posição discursiva o sujeito-aluno pode ocupar para 
produzir sentidos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, de fôrma-leitor, 
reproduzindo discursos que sustentam sentidos já produzidos e legitimados por 
determinada formação discursiva, sustentando a visão de completude da linguagem e/ou 
a de função-leitor, a possibilidade de o sujeito se movimentar com o/no texto, perceber 
que o sentido pode ser outro, pois historiciza-o sem estabelecer limites para suas 
significações, ao mesmo tempo em que se responsabiliza pelo seu dizer, podendo ou não 
ocupar a posição de sujeito-autor (PACÍFICO, 2002). O resultado da nossa pesquisa 
mostra-nos que, a maioria dos sujeitos-alunos ficou na posição discursiva de fôrma-leitor 
e isso, a nosso ver, está relacionado a uma prática pedagógica pautada na interdição do 
sujeito ao arquivo (PÊCHEUX, 1997), ao interdiscurso, ao discurso polêmico 
(ORLANDI, 1996), cuja mudança só acontecerá se a escola proporcionar aos alunos um 
trabalho de interpretação e produção de textos que lhes permita inserir na história os 
sentidos dos textos lidos e produzidos, ou seja, quando autorizar o acesso do sujeito ao 
arquivo e a assunção da autoria. 
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É POSSÍVEL SER AUTOR EM ATIVIDADES DE REESCRITAS? 
 

Fabiana Borges (FFCL) 
fabiana.feituverava@gmail.com   

 
Tendo como fundamentação teórica a Análise do Discurso francesa, este trabalho 
apresentará uma análise de textos escritos por alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, produzidos a partir de atividades de reescrita de textos literários. Segundo 
a teoria discursiva, sujeitos e sentidos se constroem junto com o texto, o que significa 
que a AD duvida de uma relação de sentidos dada a priori. Sabemos que nas aulas de 
língua portuguesa e de literatura muito se valoriza a reescrita, o que a nosso ver interdita 
a assunção da autoria ao aluno. Isso ocorre, principalmente, tendo o livro didático como 
suporte das atividades de leitura e escrita. Nesse material encontramos resumos de 
textos, recortes, frases descontextualizadas, preenchimento de lacunas e tais atividades 
dadas como prontas, como completas, funcionam como se bastassem para o aluno 
aprender sobre dado referente. Em relação aos textos literários, observamos que não é 
diferente o trabalho realizado com eles, o qual muitas vezes, limita-se a atividades de 
reescrita, o que, além de deixar à margem o trabalho com a literariedade, acaba 
reduzindo a produção textual dos alunos à repetição dos sentidos já dados pelo autor do 
texto literário. Neste caso, os professores privilegiam a ortografia, observam se o aluno 
reescreveu a sequência dos fatos lidos no texto selecionado para leitura, enfim, analisam 
se o aluno sabe escrever o que um autor consagrado já escreveu. Apesar de toda 
multiplicidade de sentidos que circulam nos textos literários, do seu caráter de obra 
aberta, que é próprio da literatura, os livros didáticos insistem em apresentar tais textos 
como sendo textos fechados, cujos sentidos já estabelecidos pelo autor criam a ilusão 
homogeneizante para sujeitos e sentidos. Nossas análises mostram que atividades como 
essas impedem o aluno de responsabilizar-se pelo seu dizer, de trabalhar com o discurso 
polêmico (ORLANDI), de ocupar a posição de autor, pois a posição discursiva que lhe é 
permitida, ao reescrever um texto, é a de escrevente. 
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LIVRO DIDÁTICO E SUJEITO-LEITOR: OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS 
SOBRE O TEXTO JORNALÍSTICO E O CIENTÍFICO NA ESCOLA 

 
Jacqueline Ronconi (USP) 

jaronconi@hotmail.com   
  
Este trabalho investiga qual é a posição discursiva imaginada e permitida para o sujeito-
leitor que trabalha com o Livro Didático (LD) em sala de aula, ou seja, investigamos 
como o material escolar apresenta os textos jornalísticos e científicos e como o LD trata 
(ou adapta) estes gêneros textuais que são lidos por sujeitos-alunos que frequentam o 
Ensino Fundamental I. Nosso corpus compreende uma pesquisa de campo com 
diferentes livros didáticos adotados por uma escola Municipal, de Sertãozinho-SP, para o 
Ensino Fundamental I. Para concretizar nossa pesquisa, fundamentamo-nos nos 
postulados teórico-metodológicos da Análise do Discurso de “linha” francesa (AD), e nas 
teorias do letramento. Ao longo de nossos estudos e pesquisas, percebemos que a 
maioria dos LD trazem poucos textos científicos e trazem muitos textos de jornalismo 
científico. Isso nos causa um estranhamento, pois ao silenciar o discurso científico e 
colocar em curso, na sala de aula, o discurso do jornalismo científico, o LD cria um 
efeito-leitor de um sujeito que não precisa ter acesso ao arquivo constituído por textos 
científicos; indo além, imagina-se um leitor que não sabe ler o discurso científico e, por 
isso, precisa ler um discurso mastigado, mascarado, como é o discurso do jornalístico de 
divulgação científica. Constatamos que o sujeito-leitor que trabalha, cotidianamente, 
com esse material, em sala de aula, muitas vezes, é interditado e censurado na 
construção de sentidos; em outras palavras, compreendemos que o LD, como o material 
escolar, apresenta os textos científicos, jornalísticos e literários segundo uma concepção 
positivista, isto é, como uma linguagem transparente, única, ou seja, os textos dispostos 
no LD são considerados em um só sentido para a chamada interpretação de textos. 
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CASAMENTO, FAMÍLIA E SUJEITO-MULHER DISCURSIVIZADOS NO 
FILME “A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM” 

 
Jonathan Raphael Bertassi da Silva (FFCLRP/USP) 

cid_sem_registro@yahoo.com.br    
Lucília Maria Sousa Romão(FFCLRP/USP)  

luciliamsr@uol.com.br    
 
Nesta pesquisa, rastreamos os sentidos inscritos no longa-metragem A Primeira Noite de 
um Homem (The Graduate, 1967), de Mike Nichols, sobre o imaginário da mulher nas 
instituições do casamento e da família. Para tal, empregamos postulados teórico-
metodológicos da Análise do Discurso (AD) de filiação francesa. Por meio deste 
referencial teórico, visa-se o estudo da linguagem em suas práticas sociais, pois a 
compreensão do discurso passa necessariamente pela sociedade, visto que história e 
linguagem se afetam e alimentam mutuamente. Definindo a linguagem como trabalho, a 
disciplina desloca a importância dada à função referencial da linguagem, a qual ocupa 
posição nuclear na Lingüística clássica, que defende esse enfoque ma comunicação, ou na 
informação; assim, o viés da AD entende a linguagem como ato sócio-histórico-
ideológico, sem negar o conflito, a contradição, as relações de poder que ela traz em seu 
bojo. A Linguística tradicional tende a considerar o contexto como elemento externo ao 
texto, para além do que é escrito ou dito. Com a AD, contudo, a noção de contexto 
precisou ser revista na medida em que para o analista do discurso a exterioridade não 
pode estar “fora” do discurso, porque é constitutiva dele, posto que o discurso é sempre 
historicamente constituído. Seguindo a AD, entendemos que os sentidos não existem por 
si, mas são determinados pelas posições ideológicas do sujeito, o que faz com que a 
interpretação das palavras mudem de acordo com essas posições. Isso acontece porque a 
apropriação da linguagem pelo sujeito não se dá num movimento individual, mas social. 
Consideramos imprescindível, pelo viés da AD, não separar na análise a “forma” do 
“conteúdo”, ou seja, a materialidade significante é também por nós levada em 
consideração. Deste modo, conceitos de autores da AD pecheutiana que dêem conta do 
não-verbal, como o Discurso Artístico de Neckel (2004) ou as ponderações de Souza 
(2001) nos auxiliaram a compreender os efeitos de sentido sobre a mulher em A 
Primeira Noite de um Homem. Buscamos, assim, bases metodológicas na própria AD 
para rastrear o discurso inscrito em obras cinematográficas, buscamos trabalhar o não-
verbal em seu sentido amplo, indo além do conceito de narrativa. As imagens não 
“falam”, mas significam por sua materialidade visual, portanto será analisada aqui a partir 
dessa perspectiva. Como resultado de nosso trabalho, obtemos as regularidades 
discursivas dos recortes e/ou segmentos analisados, suas relações com o interdiscurso e 
as Formações Discursivas (FDs) em jogo, os modos de inscrever a resistência e a ruptura 
com o já-lá sobre a sensualidade feminina. Feito isso, nos foi possível traçar um 
panorama com o arquivo sobre o feminino e sua sensualidade no cinema dos anos 
sessenta, compreendendo como o sujeito recortou a memória para fazer circular dizeres 
até então silenciados. FAPESP 2010/02844-3. 
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ARQUIVO E(M) DISCURSO: EFEITOS DE LEITURA 
 

Ludmila Ferrarezi (USP) 
ludmila.ferrarezi@gmail.com    

 
Nesse trabalho buscamos empreender algumas teorizações sobre o arquivo, segundo a 
perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa e de outras áreas do saber que o tem 
como objeto de estudo, perscrutando as relações tecidas por entre os nós do discurso, 
que se (des)dobra e se (con)torce a todo momento nos arquivos digitais, como para nos 
lembrar que a língua não se curva às tentativas de sua contenção, de delimitações de 
fronteiras rígidas que circunscrevam os sentidos, os espaços possíveis de leitura e 
significação. Propomos que o caráter múltiplo e frenético dos arquivos discursivos da/na 
Internet mascara a incompletude que os constitui, silenciando a construção ideológica 
dos sentidos que faz com que, em determinado arquivo, algumas zonas da memória 
sejam atualizadas, enquanto outras são apagadas, ainda que, na interatividade da rede, os 
dizeres postos em circulação por outros sujeitos possam desestabilizar o sentido 
dominante, instalando um litígio de vozes e discursos na fluidez do grande Arquivo. Isso 
nos leva a conceber o arquivo como discursos, sentidos em movimento, sendo mais do 
que informações, (meta)dados ou registros a serem descritos e organizados, devendo, 
portanto, ser considerados para além de sua esfera textual, instigando-nos a investigar 
não meramente o que ali é dito e disponibilizado, mas como isso significa, quais os 
sentidos que circulam nesse arquivo e reclamam um gesto de leitura e interpretação em 
que pesem as relações (ideológicas) de força em jogo no tecido sócio-histórico-
discursivo. Inferimos que nesse contexto, em que as fronteiras de tempo e espaço seriam 
anuladas, atravessadas na velocidade de um clique, amplia-se a ilusão de potência do 
sujeito, de totalidade, que reside no esquecimento de que não se pode 
ser/ter/dizer/saber tudo, já que tais (im)possibilidades são reguladas (e apagadas) por 
relações ideológicas de (des)poder. Reconhecemos, assim, a atualidade das reflexões 
pecheuxtianas, que ganham relevância ao trazer uma maneira mais profícua de conceber 
o discurso e o arquivo, os processos de significação que tomam corpo na chamada 
“sociedade da informação”. 
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GESTOS DE INTERPRETAÇÃO DO DISCURSO MIDIÁTICO: SUJEITOS-
LEITORES E(M) SUAS PRÁTICAS SOCIAIS 

 
Raíssa Santos e Silva (FFCLRP – USP) 

raissass@aluno.ffclrp.usp.br   
Soraya Maria Romano Pacífico (USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br   
 
Com o projeto de Iniciação Científica Gestos de interpretação do discurso midiático: 
sujeitos-leitores e(m) suas práticas sociais temos o objetivo de observar como a leitura 
que é praticada nas escolas, até o Ensino Médio, contribui para que os sujeitos desta 
pesquisa interpretem os textos midiáticos. Objetivamos identificar se o grau de 
escolaridade e o grau de letramento do sujeito em questão possibilitam a compreensão da 
polissemia e da polifonia encontradas no discurso midiático. O estudo foi realizado com 
vinte estudantes que concluíram o Ensino Médio, em 2010 e 2011, de escolas públicas e 
particulares do município de Ribeirão Preto-SP. Os dados para as análises foram 
coletados por meio de uma entrevista semiestruturada com questões abertas sobre como 
os sujeitos interpretam os textos midiáticos apresentados. A entrevista foi constituída de 
perguntas que se referem, primeiramente, ao ano de conclusão do Ensino Médio, à idade 
e em quais instituições escolares, pública ou particular, o sujeito estudou nos Ensinos 
Fundamental e Médio. Após tais perguntas, iniciam-se as questões sobre os grupos de 
textos multissemióticos, os quais constituem o corpus a ser analisado pelos sujeitos da 
pesquisa. As questões pretendem investigar como eles interpretam os grupos de textos 
selecionados. Cada grupo de textos tem determinadas características em relação à 
linguagem e à temática. As análises sustentam-se na teoria da Análise do Discurso 
“francesa” e nas teorias do letramento. As análises dos dados, ainda em andamento, 
apontam que onze, dos vinte sujeitos duvidam da transparência da linguagem e 
compreendem a polissemia e a polifonia encontradas no corpus analisado. Oito destes 
sujeitos cursaram a maior parte do ensino em escolas particulares e três em escola 
públicas. As nove entrevistas restantes apontam interpretações parafrásticas, nas quais o 
sujeito repete o sentido do texto lido. Dentre esses sujeitos, sete estudaram em escolas 
particulares e apenas dois em escolas públicas. As hipóteses até agora encontradas 
indicam diferentes formações discursivas, porém evidenciam que a ideologia presente na 
instituição escolar é forte e forja a repetição de sentidos, preocupando-se com uma única 
prática de letramento, a alfabetização, como mera aquisição de códigos. A ênfase na 
alfabetização e na repetição dos sentidos legitimados pelo material didático faz com que a 
escola trabalhe com a leitura parafrástica, desprezando a leitura polissêmica, e essa 
prática leva os sujeitos-leitores a ocuparem a posição discursiva de fôrma-leitor, e não a 
de função-leitor. Consequentemente, os leitores não duvidam da transparência da 
linguagem, não realizam uma leitura sócio-histórica; logo, não consideram que a 
ideologia intervém na construção dos sentidos, fazendo com que alguns sentidos pareçam 
naturais, sem a possibilidade de outros. 
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AUTORIA E AUTORIZAÇÃO NA CENA ESCOLAR: QUE VOZ TEM ACESSO 
À ESCRITA E AO DISCURSO CIENTÍFICO? 

 
Soraya Maria Romano Pacífico (USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br   
 
A investigação sobre o conceito de autoria tal, qual proposto pela Análise do Discurso de 
filiação francesa, tem sido um tema recorrente nas minhas pesquisas. Em trabalhos 
anteriores, foram analisadas as posições discursivas ocupadas por sujeitos-alunos, desde 
as séries iniciais até o ensino superior. Nesta pesquisa, tendo como ponto nodal a relação 
que o sujeito-professor estabelece entre discurso científico e discurso de divulgação 
científica, pretendo investigar como se dá a assunção da autoria pelo sujeito-professor do 
Ensino Fundamental ao escrever a esse respeito. Para tanto, os sujeitos da pesquisa são 
professores participantes do projeto Oficina Pedagógica de Língua Portuguesa (OPL), 
realizado na FFCLRP/USP, com egressos do curso de Pedagogia, que estão atuando 
como docentes, em escolas públicas, de Ensino Fundamental. A metodologia de pesquisa 
prevê que os sujeitos-professores escrevam seus pontos de vista acerca do modo como o 
conhecimento científico circula na escola, ou seja, quais considerações eles têm sobre o 
discurso científico e sobre o discurso de divulgação científica (DDC). A análise dos dados 
considera os textos argumentativos produzidos na discussão acerca dos discursos que 
circulam no contexto escolar, a saber, discurso científico e discurso de divulgação 
científica, buscando interpretar como se dá a relação dos sujeitos com o princípio de 
autoria a partir do paradigma indiciário proposto por Ginzburg. Os resultados parciais 
indicam que os sujeitos-professores têm resistência para assumir a posição-autor e não 
criticam a presença do DDC nos livros didáticos analisados. Entendemos que nem todos 
podem compreender o processo ideológico de construção dos sentidos e, por isso, 
naturaliza-se, no contexto escolar, a ilusão de que é preciso simplificar a linguagem, o 
conteúdo e a forma dos textos para que os alunos possam compreendê-los. Diante disso, 
os sujeitos da pesquisa não questionaram as implicações da circulação do DC e do DDC 
no livro didático, o que afetará o acesso dos alunos ao saber científico. (FAPESP- 
processo no. 2010/15782-6). 
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GRUPO 46 
DISCURSO, COTIDIANO E PRÁTICAS CULTURAIS 

  
Nelson Barros da Costa (UFC)  

costanels@gmail.com  

O grupo de Pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais foi criado em 2001, no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Lingüística da UFC, com objetivo de 
investigar práticas discursivas, através da análise de textos delas resultantes, que 
participam do cotidiano, dando ênfase na análise da materialidade lingüística em sua 
articulação com o contexto social. A partir de 2005, o grupo passou, sob a mesma 
perspectiva, a se dedicar exclusivamente ao estudo do discurso literomusical brasileiro, 
tendo como objetivo realizar um mapeamento descritivo, do ponto de vista da Análise do 
Discurso, por vezes contando também com o auxílio da Semiótica Discursiva, dos 
diversos posicionamentos estético-ideológicos no interior de tal discurso. Desde 2001 já 
foram defendidas 14 dissertações de mestrado e 3 teses de doutoramento analisando a 
produção de diversos artistas da Música Popular Brasileira como Adriana Calcanhotto, 
Antônio Nóbrega, Belchior, Chico Buarque, Chico César, Chico Science, Dominguinhos, 
Ednardo, Fagner, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Lenine, Tom Jobim, Tom Zé, 
dentre outros; dois livros organizados e dezenas de artigos publicados em livros de 
circulação local e nacional e em anais de congressos. Em 2006, o grupo venceu o III Edital 
de Incentivo às Artes e lançou, em 2007, sob a organização do líder, o volume zero da 
Coleção Discurso Literomusical: o livro “O Charme dessa Nação – música popular, 
discurso e sociedade brasileira”. Trata-se de coletânea de artigos sobre a Música Popular 
Brasileira escritos pelo organizador, por membros do grupo e por pesquisadores 
convidados de diversas universidades do Brasil e dos EUA, quais sejam: Charles Perrone 
(University of Florida), Christopher Dunn (Tulane University), Cláudia Neiva de Matos 
(Universidade Federal Fluminense), Delin e Assunção (Universidade Estadual do 
Maranhão), Dilmar Miranda (Departamento de Filosofia - UFC), Ivã Carlos Lopes (USP), 
Leila Lehnen (University of New Mexico), Luis Tatit (USP) e Rinaldo de Fernandes 
(UFPb). Durante todo o ano de 2008, o grupo se dedicou a estudar as fundações da 
Música Popular Brasileira em articulação com temas como identidade nacional, 
mestiçagem, pós-modernidade, globalização, hibridismo intercultural etc. Atualmente, 
pretende ampliar seu escopo para abranger outros discursos culturais como o teatro, a 
literatura e o cinema, a serem analisados numa orientação de Análise do Discurso que tem 
forte inspiração nas idéias do linguista francês Dominique Maingueneau, mas que também 
se embasa em autores como Mikhail Bakhtin e Michel Foucault. 
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O POSICIONAMENTO ROMÂNTICO EM CANÇÕES BRASILEIRAS 
 

Luciene Helena da Silva (PPGL - UFC - CNPq) 
  
O presente trabalho pretende analisar o posicionamento romântico em canções 
brasileiras e, especificamente, como a noção de amor é tratada discursivamente nas 
canções deste posicionamento. A temática do amor e das relações amorosas, segundo 
costa (2012), atravessa grande parte dos posicionamentos da música popular brasileira, 
portanto, não é exclusiva dos românticos. No entanto, por sua própria natureza, o 
posicionamento romântico é marcado de forma privilegiada por tal temática. Neste 
sentido, defendemos a hipótese de que o posicionamento romântico, constituído por um 
investimento linguístico que busca revelar os sentimentos relacionados com a 
disjunção/conjunção afetiva, constrói discursivamente a ideia de amor exacerbado. Para 
fundamentarmos teoricamente esta pesquisa utilizaremos conceitos da análise do discurso 
na forma explicitada por Maingueneau (2008, 2009); para a análise do discurso 
literomusical brasileiro utilizaremos os estudos realizados por costa (2005, 2007 e 
2012); recorreremos ao histórico da música popular brasileira feito por tinhorão (1998) 
e a análise das canções feitas por Tatit (2001,2007 e 2011). A metodologia centrar-se-á 
na análise do corpus composto por canções representativas do posicionamento 
romântico. 
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CENAS ENUNCIATIVAS NA CANÇÃO BRASILEIRA 
 

Nelson Barros da Costa (UFC) 
costanels@gmail.com   

  
Esta comunicação visa mostrar alguns resultados do projeto de pesquisa “Cenas 
Enunciativas na Canção Brasileira: um estudo em três movimentos”. O projeto, que 
empreendemos juntamente com o grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas 
Culturais (Grupo Discuta) do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal do Ceará, se guiou pela orientação que o lingüista francês 
Dominique Maingueneau imprime à Análise do Discurso. Preocupado com a articulação 
contexto social x enunciação, Maingueneau postula que o contexto de qualquer 
enunciação não consiste simplesmente nos elementos empíricos das circunstâncias de 
produção de um enunciado, mas na fundação pela enunciação de uma cena enunciativa 
ou cena da enunciação. Esta integraria, na realidade, três cenas que o autor propõe 
chamar cena englobante, cena genérica e cenografia (Maingueneau, 1998: 69-70). A 
cena englobante confere estatuto pragmático ao discurso, integrando-o em um tipo: 
publicitário, administrativo, filosófico. A cena genérica é aquela relacionada ao gênero 
ou subgênero de discurso no qual a enunciação está investida: o editorial, o sermão, o 
guia turístico, a consulta médica. Quanto à cenografia, ela não é imposta pelo gênero, 
mas construída pelo próprio texto: a cenografia é, com efeito, uma construção textual na 
qual se definem um enunciador e um co-enunciador e também uma topografia e uma 
cronografia da enunciação que validam as mesmas instâncias responsáveis por sua 
existência. A relação entre essas três cenas, no entanto, é complexa e pouco estudada 
pelos trabalhos em Análise do Discurso que seguem essa linha teórica. Em seu livro 
“Análise de textos de comunicação”, Maingueneau (2001) mostra que, no discurso 
publicitário, a cenografia procura estrategicamente encobrir o quadro cênico (cena 
englobante + cena genérica). Nesse tipo de discurso está em jogo ocultar a cena 
englobante constrangedora que consiste em uma relação entre sujeitos um dos quais se 
pondo no papel de interessado no dinheiro do outro, que, por sua vez, é posto na 
condição de consumidor. Fica a questão: como isso se passa em outros tipos de discurso? 
É importante frisar que enunciador e o co-enunciador são, em qualquer cena, 
representações, construídas pela enunciação, de posições referentes respectivamente ao 
eu e ao tu estabelecidos no e através do texto, porém não necessariamente marcados. 
Não se trata, portanto, do autor e do leitor empíricos, mas de lugares enunciativos 
fundadores de um eu que se pretende legítimo (mesmo se ele procura se desvalorizar), e 
de um tu representativo de um suposto leitor igualmente legítimo (mesmo se se procura 
desvalorizá-lo). A enunciação pode então caracterizar a cena enunciativa de várias 
maneiras: 1. mostrando a cena que o torna possível através de indícios; 2. indicando 
através de menção tal cenografia; 3. reivindicando explicitamente a caução em cenários 
enunciativos preexistentes (MAINGUENEAU, 1995, p. 125); 4. fazendo alusão a 
cenários já validados. A pesquisa sobre as cenas enunciativas é importante instrumento 
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para a verificação da articulação entre texto e contexto social. No caso de nossa pesquisa, 
que teve como objeto a canção popular brasileira, investigamos o jogo das cenas 
enunciativas a fim de entender o nexo entre determinada configuração desse jogo e os 
diversos posicionamentos discursivos em dado contexto histórico. Para esta comunicação 
selecionamos o caso em que o quadro cênico é mostrado na cenografia e os efeitos de 
sentido que são obtidos por essa mostração em diferentes momentos históricos da música 
popular brasileira. 
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A IDENTIDADE DISCURSIVA DAS TOADAS DO BUMBA-MEU-BOI DA 
MAIOBA 

 
 Nilce Helena Marques dos Santos (DINTER UFC-UFMA) 

nilcehelena31@gmail.com   
 
Esta comunicação, baseada em nossa dissertação de mestrado de título homônimo, 
pretende apresentar o resultado de análise de toadas do bumba-meu-boi da Maioba vistas 
como prática discursiva, tendo como base a orientação dada por Dominique 
Maingueneau para a Análise do Discurso. Utilizamo-nos, para tal, de algumas categorias 
como prática discursiva, posicionamento, investimentos genérico, linguístico, 
cenográfico e ético, relações intertextuais, interdiscursivas e metadiscursivas enfocadas 
por Maingueneau. Embasamo-nos ainda nos estudos feitos por Costa (2001) para as 
categorias de gestos enunciativos, identidade externa, interna e posicional, nas 
orientações de Stuart Hall (2000, 2006) para o conceito de identidade. Revisitamos o 
contexto do bumba-meu-boi na cultura popular, suas possíveis origens, o auto, a 
dinâmica de apresentação, as especificidades do folguedo no Maranhão, com ênfase na 
religiosidade, no ritual e nos sotaques após um breve histórico do bumba-meu-boi da 
Maioba. Buscamos caracterizar, através de aspectos textual-discursivos, a identidade 
externa, a identidade posicional e a identidade interna do bumba-meu-boi da Maioba, 
visando com isso, obter uma compreensão mais ampla da construção da identidade 
discursiva desse grupo, enquanto manifestação popular, cultural, mas, principalmente, 
enquanto prática discursiva. 
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GRUPO 47 

GED - GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS  
 
Luciane de Paula  (UNESP/Assis e PPG em Linguística e Língua 

Portuguesa UNESP/Araraquara)  
lucianedepaula1@gmail.com 

A concepção de gênero, tal qual a concebe o Círculo de Bakhtin, Volochinov e Medvedev 
(B.M.V.) envolve aspectos linguísticos e translinguísticos que se relacionam com 
dispositivos das esferas de atividades (a inserção sócio-histórica da linguagem e dos 
sujeitos). O GED se centra no examine, via concepção dialógica – conceito filosófico 
nodal do Círculo, a partir de e com o qual as demais noções bakhtinianas se 
interrelacionam, são concebidas e trabalhadas por meio da solicitação advinda dos corpora 
de análise –, a organização dos elementos lingüísticos e translinguísticos do gênero canção 
e as maneiras como esse gênero se relaciona com outros (como a poesia, a música, o 
videoclipe, o show, o encarte de um álbum ou DVD, o teatro, o cinema, as artes 
plásticas, a propaganda e a literatura, por exemplo). Para alcançar esse objetivo, parte de 
uma proposta de estudo da intergenericidade com base nos conceitos de arquitetônica, 
sujeito, gêneros do discurso, esfera de atividade, estética, cronotopia e exotopia do 
Círculo de Bakhtin. As pesquisas do grupo se justificam por colaborar com os estudos dos 
gêneros discursivos a partir da pesquisa da canção, vista como gênero discursivo 
composto por elementos verbais e não-verbais, e, mais especificamente, pelo diálogo 
entre gêneros discursivos distintos. A hipótese é a de que a canção se constitui como 
(inter)gênero, uma vez que, em sua arquitetônica, incorpora parte das características 
linguísticas e translinguísticas de outros gêneros ao mesmo tempo em que se compõe 
como gênero e também é incorporado em parte por outros gêneros discursivos, como 
ocorre nos casos estudados ora apresentados – um, focado no filme musical; outro, 
centrado na relação da canção com a literatura e um terceiro, direcionado à 
intergenericidade da canção em seu processo de produção. As comunicações que aqui se 
apresentam são apenas alguns exemplos de como o GED atua no âmbito das pesquisas 
discursivas, embasado, principalmente, no Círculo B.M.V. 
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OS ADMIRÁVEIS MUNDOS E CHIPS NOVOS DE HUXLEY E PITTY: SIGNO 
IDEOLÓGICO, DIÁLOGO E GÊNERO DISCURSIVO 

 
Danyllo Ferreira Leite Basso (Graduando/ Bolsista IC FAPESP) 

danylloferreiraleitebasso@gmail.com   
 
Esta comunicação tem por objetivo apontar diálogos possíveis entre o romance 
“Admirável Mundo novo”, de Huxley, publicado em 1932, e a canção de Pitty, 
“Admirável chip novo”, de 2003. Para tal, está embasada nos conceitos de signo 
ideológico, diálogo, gênero discursivo, do Círculo de Bakhtin, para quem todo 
enunciado é dialógico. Tal como Huxley, Pitty descortina uma realidade dura e 
desumana, que manipula pelo poder e pelo dinheiro o ser humano, transformando-o em, 
ou melhor, produzindo-o como máquina. Por se tratar de gêneros discursivos distintos, 
um romance e uma canção, a maneira (a forma) que cada um trata de tal conteúdo é 
diferente. Enquanto em Huxley, as descrições aguçam a imaginação do leitor, que 
visualiza as cenas narradas, Pitty grita, literalmente, aos ouvidos dos ouvintes de sua 
canção, a fim de chocar e acordar a todos. A guitarra do rock também incomoda por 
criar esse efeito de sentido. Por meio do diálogo entre Huxley e Pitty (marcado nos 
títulos, que quase se recobrem, mas se diferenciam pelos termos utilizados, 
respectivamente, “mundo” e “chip”, para a sua designação), percebe-se que mesmo com 
décadas de diferenças e com toda a tecnologia que muitos julgam ser um dos maiores 
feitos e avanços da humanidade, continua-se a enfrentar os mesmos problemas: a 
dominação de um determinado grupo sobre os demais; a manipulação desenfreada do ser 
humano, utilizado como mero objeto; o abismo de desigualdades existentes entre os 
indivíduos sociais, que podem ser separados entre manipulados e manipuladores; e as 
graves conseqüências oriundas desse mecanismo: fome, moradia precária, educação 
deficitária, má alienação, entre outras. Quanto ao título, ambos os textos (tanto o de 
Huxley quanto o de Pitty) causam certo estranhamento, pois o termo “admirável” 
carrega o tom irônico da crítica apresentada tanto no romance quanto na canção. Isso 
ocorre porque, à primeira vista, ao se pensar nessa adjetivação (qualificação) e “mundo” e 
“chip”, respectivamente, imagina-se algo positivo (ativa-se na memória a noção de estima 
– primeira conceituação do dicionário e traço semântico mais comum de utilização de tal 
designação), ainda que o termo carregue em si um traço de negatividade (segundo a 
segunda definição do dicionário Aurélio, um dos significados possíveis para “Admiração 
(S.f. do latim admiratione)” é “(...) 2. Estranheza, espanto, assombro, pasmo”), como 
ocorre nos textos em questão, o que leva o leitor (no sentido amplo do conceito) a 
refletir e se perguntar: “Mas o que tantas mudanças têm feito pela humanidade?”, 
“Continuamos na condição de humanos?”, “Ainda temos liberdade?”, “Somos capazes de 
fazer escolhas?”, “E quando escolhemos, somos nós mesmo que o fazemos?”. Tratar do 
diálogo entre as obras de Huxley e Pitty se justifica porque é uma forma de refletir sobre 
a condição humana e verificar que o “Admirável mundo novo” de Huxley é muito 
semelhante ao “Admirável chip novo” de Pitty e que o distanciamento temporal de 71 
anos que separam as obras em nada interfere na crítica à condição humana existente nos 
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dois textos, compostos por gêneros discursivos distintos e em cronótopos (espaços e 
tempos) diferentes. 
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A CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO FILME MUSICAL: RELEITURAS 
INTERGENÉRICAS 

 
Nicole Mioni Serni (UNESP/Araraquara – Mestranda – Bolsista CNPq)  

nicole_brass2@yahoo.com.br  
 
Esta comunicação tem como objeto o filme Across the Universe (2007), de Julie 
Taymor; e o analisa sob a ótica dos estudos do Círculo Bakhtin, Medved, Volochinov. O 
corpus é aqui reconhecido como intergenérico por possuir em sua constituição outros 
gêneros, que modificam a concepção de filme e cria, com essa alteração um tipo 
específico dentro do gênero cinema: o musical. Em Across the Universe são encontradas 
apenas canções da banda britânica The Beatles, de maneira que cada canção construa 
sentidos particulares quando interpretadas pelos sujeitos do filme. A análise dialógica do 
cinema e, em questão, do gênero musical, permite a discussão acerca da constituição 
deste gênero específico, e este trabalho busca investigar como sua arquitetônica é 
composta. Aqui o conceito de diálogo, assim como para o Círculo, será considerado 
como a relação que se dá não necessariamente entre enunciados que se constituem num 
mesmo momento histórico ou entre enunciados que já aconteceram, num passado 
remoto, mas também entre enunciados que ainda estão por vir, ou seja, o diálogo ocorre 
a partir do que se diz, do que foi dito e do que se espera que seja dito. Uma vez que para 
o Círculo todo discurso é dialógico, o estudo dos diálogos encontrados no interior do 
filme Across the Universe contribui para a compreensão das especificidades do gênero 
filme musical, pois as canções e suas letras dialogam não apenas com a situação interna do 
filme, mas também com o contexto da banda The Beatles e com questões político-
culturais dos Estados Unidos. A presença marcante do gênero musical no filme é também 
elemento de sua arquitetônica, pois, mais que trilha sonora, as canções de The Beatles 
presentes na trama são parte essencial do filme em si, o constituem. A história do gênero 
musical, ao longo dos anos de criação cinematográfica, contribui para a compreensão das 
especificidades do filme musical e do objeto de pesquisa Across the Universe. O filme 
musical é reconstruído de diversas maneiras no decorrer das produções cinematográficas 
e é no diálogo entre canção e filme que este gênero é reinventado a cada obra, 
possibilitando uma análise da constituição do gênero musical, no caso, focada na 
formação do filme musical Across the Universe. 
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GRUPO 48 

SUBJETIVIDADE E IDENTIFICAÇÕES: EFEITOS DE 
(D)ENUNCIAÇÃO 
 

Elzira Yoko Uyeno (UNITAU) 
euyeno@uol.com.br  

Juliana Santana Cavallari (UNITAU) 
judu77@hotmail.com  

Claudete Moreno Ghiraldelo (UNITAU) 
claudete@ita.br  

As pesquisas que se inserem no Grupo de Pesquisa “Subjetividade e identificações: efeitos 
de (d)enunciação” compartilham do pressuposto de que a relação epistemológica 
estabelecida entre Pêcheux e Foucault não se encerra com a admissão daquele da 
dispersão dos discursos a qual retirou da cena a noção de formação discursiva deste 
tomada de empréstimo. Postulam uma potencialidade dessa relação para se prosseguir a 
“aventura teórica” por Pêcheux proposta, assumindo o risco, como ele o admitiu, de que 
“o acesso ao objeto é obtido por caminhos ainda não franqueados, em que os passos em 
falso não estão excluídos”. O termo subjetividade que compõe o título do grupo de 
pesquisa alude precisamente a essa relação: a assunção da relação inextrincável entre o 
sujeito e seu discurso, no sentido de que, sob esquecimento, reproduz um discurso sócio-
histórico, postulado central da Análise do discurso, converge com a noção dos modos de 
objetivação sócio-histórica que engendram o sujeito, um dos componentes dos processos 
de subjetivação de postulação foucultiana.  Esses processo de subjetivação comportam, 
ainda, os modos de subjetivação da ordem das técnicas de si, por meio das quais o sujeito se 
constrói. Ainda que Foucault não o tenha mencionado, esses últimos modos permitem-
nos pensar a relação entre o discurso e o inconsciente do Pêcheux instigante e inconcluso 
da admissão do real. Refletir, aprofundar as aproximações e distanciamentos entre o 
último Pêcheux e o último Foucault constitui o horizonte dos estudos empreendidos por 
este grupo de pesquisa. A noção do real permite a elucidação de homonímias da AD e da 
psicanálise lacaniana, permite ainda a composição de corporas cujas análises não se 
limitam a pressupor o componente psicanalítico da AD pelo atravessamento do discurso, 
mas a privilegiar aspectos inelutáveis que se deflagram no discurso, evidenciando o sujeito 
do inconsciente. 
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A ESCRITA DE SI: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE TEXTOS NÃO VERBAIS 
 

Profa. Ms. Carla Maria dos Santos Ferraz Orrú (IBTA/UNICAMP) 
smartbee@uol.com.br  

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência com uma atividade 
de produção de textos autobiográficos não verbais. Fundamentando-se no conceito de 
escrita de si, cunhado por Foucault, analisa um corpus constituído de textos produzidos 
por alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Mais especificamente, este trabalho analisa 
textos não verbais compostos de colagens ou desenhos pelos quais os alunos 
expressaram, do lado esquerdo de uma folha dividida ao meio, informações sobre como 
julgam que os outros os veem; do lado direito, as informações sobre como eles se veem. 
O lado direito revela aspectos que os alunos, consciente ou inconscientemente, não 
deixavam transparecer aos colegas no convívio diário de sala de aula. O exercício visava 
ao autoconhecimento e ganhou caráter confessional, permitindo que o conhecimento de 
si permeasse a relação com o outro. Por meio do dispositivo da confissão, o aluno entra 
em contato com aspectos que, até aquele momento, ele mesmo desconhecia sobre si. A 
confissão permite o acesso à própria subjetividade, ao saber sobre si. A confissão é 
entendida na cultura da prática de si como objetivação do sujeito num discurso 
verdadeiro (FOUCAULT, 2004). Outro aspecto interessante a ser ressaltado na 
atividade analisada é a noção de parrhesía ou o franco falar, o dizer verdadeiro. Os alunos 
"confessam” aos colegas o que trazem no seu íntimo e este desprendimento e sinceridade 
ajudam a fortalecer o vínculo de amizade. O discurso franco primeiro (de professor com 
aluno) promove a parrhesía entre os pares (os próprios alunos). Os resultados da análise 
mostraram ganhos pedagógicos no desenvolvimento de competências discursivas em 
língua materna e competências sociais permitidas pelo dispositivo foucaultiano. A 
regularidade discursiva do grupo, ou seja, a identificação de muitos aspectos em comum, 
promoveu a constituição dos sujeitos participantes, agora, de um grupo que aceita suas 
identidades e diferenças. 
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A ESCRITA DE SI NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OS PROCESSOS DE 
SUBJETIVAÇÃO EM FOUCAULT 

 
Lauro Take tomo Veloso (UNITAU) 

lauro.veloso@bol.com.br  
 
Acadêmicos de um curso de pedagogia numa instituição de ensino superior, a partir da 
experiência de estágio, relatavam a percepção da falta de comprometimento do corpo 
docente e discente com as atividades de ensino e aprendizagem, assim constitui-se o 
problema motivador desta pesquisa. Considera-se a hipótese de que os acadêmicos 
enunciavam um interdiscurso, isto é, um discurso sócio-histórico que permeia a mídia 
em seus vários suportes e a sociedade de que a categoria docente tem sido espoliada, e 
também a população, quando é privada da inserção em um sistema educacional de 
qualidade. Objetiva-se, nesta pesquisa a se relatar, rastrear, na materialidade linguística 
do discurso produzido por futuros professores: indícios da expropriação na classe 
docente, discente e os processos de subjetivação inerentes à expropriação. Fundamenta-
se nos pressupostos da Análise do Discurso de perspectiva francesa e de autores que com 
ela dialogam, sobretudo Foucault. O corpus de pesquisa foi constituído a partir de vinte 
questionários e descrições, na forma de um diário, de como os acadêmicos vivenciaram 
as situações percebidas como de displicência da parte do corpo docente e discente da 
escola onde trabalhavam como estagiárias. Resultados da análise revelaram que além da 
falta de implicação de docentes e discentes no processo educativo, uma acadêmica se 
identificava com o que percebia e se queixava, apresentava assim, traços de uma 
identidade pessoal abalada, ou descentrada, típica da pós-modernidade, e por 
consequência da atividade de escrita, especificidade da Linguística Aplicada, e dos 
processos de subjetivação, a análise do corpus permitiu perceber no formando professor, 
um questionamento sobre si, que liberou nestes acadêmicos um deslocamento, que 
fomentou sua implicação, tanto na formação docente na faculdade como no estágio 
curricular, dessa forma possibilitou aos futuros professores uma relação renovada, ética e 
mais responsável com o processo ensino aprendizagem. 

 

  

mailto:lauro.veloso@bol.com.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

393 

 

A ESCRITA E SUA FUNÇÃO DE SUPLÊNCIA 
 

Viviane D. O. R. Bartho. (UNITAU) 
viviane_dines@yahoo.com.br  

 
Elegem-se como sujeitos de pesquisa adolescentes abandonados acolhidos por uma 
instituição pública que os guarda até a chegada de uma possível adoção ou, em alguns 
casos, até o retorno à família biológica. O problema a ser investigado proveio de relatos 
de funcionários da instituição e da observação durante atividades de leitura desenvolvidas 
com esses adolescentes e diz respeito a eles não aderirem a atividades pedagógicas, 
propostas dentro da instituição e fora dela, em projetos sociais. A hipótese foi que, dada 
a própria natureza da instituição de acolhimento, os instituídos são objetos de autoridade 
excessiva ou de compaixão assistencialista que resultam, respectivamente, na resistência 
e no imobilismo. A partir desses elementos, iniciaram-se atividades de leitura e escrita 
com os abrigados e propôs-se a elaboração de diários autobiográficos, procedimento 
inspirado na produção cinematográfica “Escritores da Liberdade” (Freedom Writers, 
Estados Unidos, 2007). O objetivo foi analisar esses diários, a partir de uma perspectiva 
francesa de análise do discurso e de conceitos psicanalíticos de vertente lacaniana, e neles 
encontrar indícios que explicassem o motivo da resistência e da falta de engajamento em 
atividades pedagógicas que viriam a auxiliar no desenvolvimento e autonomia desses 
sujeitos em situação de acolhimento. Resultados parciais da análise empreendida 
apontam para uma função ethopoiética foucualtiana, e terapêutica da escrita nos diários, 
ou seja, a escrita teria função de suplência, a partir da qual o sujeito simboliza suas 
angústias e evita-se a realização concreta delas. A análise permite também a conclusão 
preliminar de que os diários possam designar um espaço para a exposição da 
singularidade dos adolescentes, uma vez que vivem em um ambiente homogeneizante, 
devido à própria função da instituição, preocupada em atender basicamente às demandas 
físicas (fome, frio...) do sujeito, mas não a uma demanda de ordem psicanalítica, que lhe 
é singular e vital. 
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GRUPO 49 

E-L@DIS - LABORATÓRIO DISCURSIVO, SUJEITO E 
REDE ELETRÔNICA: SENTIDOS EM MOVIMENTO 

 

Lucília Maria Sousa Romão 
luciliamsr@ffclrp.usp.br 

Nosso grupo de pesquisa tem investigado os efeitos de sentidos inscritos na/pela rede 
eletrônica, especialmente aqueles que tocam outros caminhos percorridos e construídos 
pelo sujeito-navegador durante a navegação. Consideramos que durante percurso em 
construção na teia digital, não há rota aparentemente segura ou linearmente traçada, pois 
estar submerso na topologia associativa do hipertexto implica outro modo de organizar 
o(s) arquivo(s) e de estabelecer a continuidade e/ou a fragmentação dos dizeres. Trajeto 
este que não (per)segue uma ordenação lógica de etapas encadeadas à maneira do 
impresso, ainda que muitos impressos comportem estruturas móveis, maleáveis e 
desdobráveis, tais como romances experimentais à moda de Queneau, Borges, Cortazar 
dentre outros. No ciber, a navegação encerra uma maneira de estar permanentemente em 
suspenso na errância e na vagação de um espaço que rompe a fisicalidade (Wertheim, 
2001) e propõe, em lugar dela, a virtualidade (Lévy, 2003), a interatividade, a 
multilinearidade, isto é, o que pode vir-a-ser nos nós e links da teia eletrônica e também 
nos vazamentos deles, aquilo que está prestes a tornar-se letra (e a apagar-se) no próximo 
clique, a página a ser aberta (e/ou fechada) no momento do agora e o arquivo a ser 
baixado (ou não) no gerúndio da navegação. Estudar os movimentos do sujeito-navegador 
e dos sentidos produzidos por ele na rede mundial de computadores inscreve um campo 
fértil para investigar o discurso tal como Michel Pêcheux nos ensinou, considerando as 
formas de gestão de arquivos em tempos de globalização da informação e de redes de 
comunicação em escala planetária. Aqui percebemos o quanto a teoria discursiva insere 
uma reflexão que considera o político e o ideológico, duvidando de dizeres naturalizados 
que sinalizam ser a Internet um reino de acessos igualmente garantidos a todos e que 
apregoam ser ela a instância do tudo ao modo de uma Alexandria mágica que abrigaria a 
produção inteira dos dizeres da humanidade em tempo real. (FAPESP) 
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SILÊNCIO, SILENCIAMENTO E ARQUIVO NA REDE ELETRÔNICA: 
DISCURSOS SOBRE REBORN-BABIES E SUAS REBORNEIRAS 

 
Ane R. Patti (FFCLRP/ USP) 

 anepatti@hotmail.com   
Lucília M. S. Romão (FFCLRP/USP) 

 luciliamsr@ffclrp.usp.br  
 
Estamos desenvolvendo atualmente um doutoramento em que em que trabalhamos com 
a teoria e prática metodológica propostas pela Análise de Discurso (AD) de matriz 
francesa, fundada por Michel Pêcheux no bojo do estruturalismo dos anos 60, dando 
relevância a um dos componentes do tripé que constituem essa teoria, que é a Psicanálise 
freudiana e lacaniana – (os outros dois seriam o materialismo histórico de Marx e 
Althusser e a Linguística de Saussure). Nossa proposta aqui, é levar ao CIAD (2012), um 
recorte desta pesquisa, enfatizando a atual etapa, em que estamos ampliando o corpus ao 
mesmo tempo que realizando algumas seleções de dados para análise, assim como 
discutir alguns conceitos capilares da AD que atravessam estes recortes. A noção de 
formação discursiva, herdada de Michel Foucault (apud PÊHEUX, ano), silêncio 
(PÊHEUX, ano, ORLANDI, 2010) e arquivo (PÊCHEUX, ano, ROMÃO, GALLI e 
PATTI, 2010) são alguns deles. Pretendemos investigar sobre um sítio discursivo em que 
inscrevem uma “criança-boneco” (conhecido por reborn-babie) como se fosse um ser 
vivo, em que o inanimado é discursivisado como um vivo, ele é (re)vestido de vivo com 
significações atribuídas por aquelas que conhecemos por “reborneiras”, que são sujeitos-
mulheres que inscrevem esses bonecos no social (tra)vestidos como um vivo. Chama-nos 
a atenção como este objeto discursivo veio ocupar um lugar nas formações imaginárias de 
sujeitos-reborneiras que colocam em circulação no ciberespaço diversas significações 
para crianças, bebês, maternidade, consumo, perfeição, e que retroagem sobre seus 
discursos constituindo uma forma-sujeito particular de nossa contemporaneidade. Para a 
AD pecheutiana, toda escolha implica em renúncia: na língua(gem), esse aspecto pode 
ser observado na escolha de uma forma de dizer, que apaga simultaneamente, todas as 
demais formas possíveis até o momento da enunciação. Por analogia, podemos pensar 
que a escolha de um objeto como um boneco pode estar fazendo um apagamento da 
criança de fato? Não questionamos o empirismo desta escolha, mas colocamos em causa 
o que flagramos em seus efeitos: há um arquivo sendo constituído a cada enunciado 
postado em blogues, selecionados em nossa pesquisa, que implica em um apagamento, 
silenciamento, ocultamento das demais formas possíveis de se discursivisar sobre a 
criança, maternidade, etc. São discursos que ilustram efeitos de sentidos entre 
interlocutores que colocam o sujeito-reborneira fabricando novos sentidos para o estar 
no mundo hoje. Apesar da especificidade do corpus, pretendemos trabalhar com algo 
que escande a localização do corpus, que é o silenciamento que nossa sociedade vem 
fazendo sobre a criança a cada vez que a coloca como objeto de gozo, silenciando-os 
como sujeitos (do discurso, da sociedade, da história). Dar voz ao inanimado seria a 
outra face da moeda? Mortificar o vivo estaria entrelaçado na dinâmica do avivar o 
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morto? Estes discursos de reborneiras colocam em movimento quais formações 
discursivas? Eis algumas de nossas questões a serem respondidas e/ou sustentadas aqui. 
Trabalharemos, ainda, com os conceitos de Arquivo e arquivos (ROMÃO, 2006, 2008); 
Interdiscurso e intradiscurso (PÊCHEUX, 2009); Inconsciente (FREUD, s.d.; LACAN, 
1998); língua e linguagem (SAUSSURE, 2006; PÊCHEUX, 2009; FREUD, s.d.; 
LACAN, 1998) e discurso (PÊCHEUX, 2009). 
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DOODLES: IMAGEM E INTERNET COMO MATERIALIDADES 
SIGNIFICANTES 

 
Daiana Oliveira Faria (USP) 

daianafariad@gmail.com   
Lucília Maria Sousa Romão (USP)  

luciliamsr@uol.com.br   
 
Partimos do pressuposto de que a Internet é um espaço peculiar de significação que 
muito nos diz sobre a dinâmica da sociedade contemporânea. Consideramos que no atual 
estágio de evolução da rede, além de vermos altos índices de difusão, de acesso, de 
participação, de interação dos sujeitos navegadores, observamos também grande parte 
das relações sociais sendo perpassadas, de alguma forma, pela web, pelo on-line.  
Apostamos na assertiva de que a Internet é um dos principais motores das relações 
sociais, em uma sociedade diversificada e heterogênea (CASTTELS, 2003). Denominada 
por alguns como a sociedade em rede, observamos que, de fato, esta se estrutura e 
funciona a partir de redes. A este respeito, podemos dizer que os discursos 
contemporâneos estão inseridos numa conjuntura rizomática (DELEUZE, 1995) que 
considera o heterogêneo como forma de expressão da multiplicidade, desconstruindo 
linearidades (que a metáfora do labirinto comumente utilizada pode evocar) e 
dicotomias, propondo uma estrutura não-hierárquica de trajetos e possibilidades variados 
(ARAÚJO, 2005). A imagem rizomática da rede se dá, sobretudo, a partir das múltiplas 
possibilidades de inscrições do sujeito do discurso (Pêcheux, 2008), cindido e movente, 
nesse ardiloso espaço de significação que é a Internet. Isso posto, propomos análises das 
discursividades impulsionadas neste espaço para observar o funcionamento discursivo do 
site de busca Google, o qual inferimos que representa um observatório fecundo da forma 
de funcionamento da linguagem na rede eletrônica. Em particular, selecionados alguns 
doodles, logotipos comemorativos do Google, para observar como a materialidade 
imagética promove efeitos de sentidos na rede eletrônica. Para corroborar com estas 
premissas, mobilizamos os pressupostos conceituais da teoria de Análise do Discurso de 
matriz francesa (Pêcheux, 1997), buscando interpretar os modos de produção, 
constituição e circulação do discurso eletrônico. Contudo, ancorados nessa perspectiva 
teórica, propomos reflexões em torno da materialidade imagética na Internet e das 
condições de produção do discurso promovido nesse espaço de significação, 
considerando que os sentidos não são indiferentes a matéria significante. 
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BLOGS DE HOMOSSEXUAIS: DISCURSOS E SENTIDOS NO CIBERESPAÇO 
 

Gustavo Grandini Bastos (UFSCar – Bolsista CAPES) 
gugrandini@uol.com.br  

Lucília Maria Sousa Romão (USP) 
luciliamsr@uol.com.br  

 
Baseado no referencial teórico da escola francesa da Análise do Discurso de matriz 
francesa, esse trabalho objetiva uma interlocução com estudos provenientes das áreas de 
Ciência da Informação, Linguística, Tecnologia e Sociologia da Informação, tendo como 
objeto de estudo os blogs de sujeitos homossexuais no Ciberespaço. Sabemos que a rede 
eletrônica permite ao sujeito caminhar por uma trilha infinita de links, alterando a 
maneira como ele idealiza tempo, espaço e tecnologias, naturalizando, através dos 
processos ideológicos, uma aparente posição de liberdade. E isso é definido por novas 
relações com o tempo e o espaço, inscritas na denominada modernidade líquida que, 
entre as suas principais características, fluidifica e desfronteiriza os limites do público e 
do privado. O blog nos parece ser um indício disso, já que é definido como uma escrita 
íntima colocada à vista e à escuta de todo e qualquer navegador; assim sendo, instala uma 
discursividade marcada pela heterogeneidade de dizeres e pelas marcas de subjetividade, 
ainda temos uma relação assimétrica de poder entre o blogueiro e o sujeito-leitor, já que 
o administrador desse espaço discursivo muitas vezes aceita ou recusa determinadas 
postagens, o que interfere na circulação de discursos e sentidos nesse espaço de 
enunciação. Acredito que refletir e pensar esse lugar de comunicação nos parece 
relevante e digno de análise, visto que o blog e a blogosfera ainda são pouco pensados 
dentro das postulações de seu espaço enunciativo e discursivo, já que a grande parte dos 
estudos acerca das temáticas centram-se apenas na discussão das questões de cunho 
tecnológico. Pensar pontos que envolvam a circulação, movimentação e acesso aos 
dizeres postulados nesses espaços enunciativos é compreendido como algo digno de 
análise, visto as novas possibilidades enunciativas que ali se apresentam, além de outras 
problemáticas que acabam por afetar a escrita e a comunicação dos sujeitos nesses 
espaços, levando em conta aqui, questões como: a interação dos sujeitos, o uso do espaço 
de comentários para que o sujeito-leitor possa dizer e se comunicar com o sujeito-autor 
(blogueiro), além de uma série de outros recursos que afetam a construção da escrita dos 
textos, as publicações ali realizadas e a leitura do blog. 
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O PAPEL DA MÍDIA NA OBSOLESCÊNCIA DOS PRODUTOS 
 

João Flávio de Almeida (UFSCar/ CAPES) 
Lucília Maria Sousa Romão (USP) 

luciliamsr@uol.com.br  
 
O consumo, no campo ontológico tratado por Sartre, é um atributo natural e 
fundamental dos homens, numa relação profunda com a posse onde criar, usufruir e 
destruir o objeto são etapas naturais. O que se observa, no entanto, é que as necessidades 
do capitalismo moderno alteraram estas relações com as posses, como assinala Bauman. 
Destarte, o instante mais importante da relação com a posse deixa de ser a vivência com 
o objeto e passa a ser o instante de sua aquisição, sendo, para tanto, pregado 
massivamente o conceito de novidade/obsolescência. A mídia assume um papel 
fundamental nesta propagação do novo ao demonizar o obsoleto, depositando no novo a 
chave para o sucesso social. Assim, investigaremos o litígio discursivo manifesto em três 
obras: o filme O diabo veste Prada, a propaganda Novo Spacefox e recortes de 
noticiários, analisando como a ideologia naturaliza certos sentidos para o sujeito e como 
estes são sustentados por uma memória discursiva já-dada a respeito do que é novo e o 
que é velho, quais as promessas e ameaças que envolvem o novo/obsoleto e outros 
discursos afins. Considerando que a linguagem é revestida de opacidade e sabendo que o 
trabalho do analista consiste em duvidar da literalidade dos sentidos, iremos rastrear, na 
materialidade linguística, as marcas da exterioridade (condições de produção e 
memória), vasculhando a forma como o filme, a propaganda e o noticiário foram 
narrados, falados e postos em discurso. A partir do referencial pechetiano pretendemos 
refletir sobre a inscrição histórica dos sentidos de/sobre consumo no país. 
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GRUPO 50 

CRIARCONTEXTO: ESTUDOS DO TEXTO E DO 
DISCURSO 

 

Eliane Marquez da Fonseca Fernandes – UFG 
elianemarquez@uol.com.br  

O grupo de estudos CRIARCONTEXTO, desde 2008, tem o interesse de desenvolver 
investigação acerca dos discursos a partir das posturas teóricas da Análise do Discurso de 
linha francesa. Pretendemos produzir estudos sobre enunciados diversos para 
compreender como certos textos, recolhidos na dispersão, mostram certos 
direcionamentos ideológicos. Nossos estudos levam em conta o sujeito como um ser 
social, histórico e ideológico que atua dentro de determinadas condições de produção na 
prática discursiva. Pesquisar a categoria texto é uma tarefa complexa, pois é uma busca 
implacável acerca das coerções diversas, dos processamentos desenvolvidos dentro de um 
contexto pragmático, por meio de sentidos discursivos construídos nas práticas sociais. 
Os procedimentos de constituição dos textos se encadeiam em ações conjuntas que se 
desenvolvem, plenas de complexidade, num duplo percurso entre os interlocutores. Essa 
permuta entre sujeitos ativos permite aos seres humanos se construírem e se 
constituírem, dialogicamente, como seres de linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
1995). Logo, o texto é mais do que uma realização linguística que envolve aspectos 
subjetivos e cognitivos, mas, essencialmente, é o recorte de um segmento comunicativo, 
determinado por aspectos do envolvimento social, cultural, num contexto 
sociointeracionista, estabelecendo um jogo discursivo. Delineamos nosso trabalho a partir 
da perspectiva filosófico-histórica de Foucault (1995, 2003, 2010) com enfoque 
específico nas fases dos estudos sobre o saber e o poder em seu eixo arque-genealógico. 
Partimos do pressuposto de que o saber se constrói sócio-historicamente e os enunciados 
devem ser vistos como “monumentos”, para tentar descortinar as condições de existência 
desse discurso como acontecimento. Quanto à perspectiva do poder levamos em conta 
que não há apenas uma face visível do aspecto econômico e político impondo leis e 
normas, num controle social. Entendemos que a questão do poder está numa relação de 
forças em que o sujeito nem sempre aceita a regulação passivamente e desencadeia gestos 
de resistência.   
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SURGIMENTO DE NOVOS GÊNEROS: AS VOZES DO SUJEITO EMPÍRICO E 
DO SUJEITO CIENTÍFICO 

 
Ondina Maria da Silva Macedo (IFGoiano-Ceres/UFG)  

ondina.silva@ifgoiano.edu.br   
 
Este trabalho considera que existe um gênero do discurso para cada atividade humana. 
Nosso objetivo é estabelecer uma releitura dos gêneros produzidos em diferentes 
segmentos do processo comunicativo em que se verifica o entrecruzamento de vozes de 
sujeitos diferenciados histórica e socialmente. Nosso corpus relaciona-se com os textos 
produzidos em um assentamento de sem-terra na realização de ações do Projeto Senar 
Rondon-2012, tanto pelos assentados quanto pelos técnicos. O objetivo da equipe 
técnica, durante os encontros em assentamentos, é apresentar novas técnicas que 
permitam melhorar a qualidade de vida e a produtividade do homem do campo. Nesse 
encontro dialógico entre duas culturas observamos como os gêneros discursivos 
(BAKHTIN, 1995) da área empírica e da área científica se mesclam e se fundem, 
dependendo da relação de cada sujeito com o novo saber. Assim, queremos verificar se a 
responsividade contribui para a transposição dos gêneros discursivos inicialmente 
propostos. Atemo-nos ao fato de que, de um lado está a diversidade de gêneros 
apresentados pela equipe de técnicos e de outro, aqueles que emergem dos assentados. 
Seguimos a perspectiva de que o gênero, conforme Bakhtin (1995) e Marcuschi (2009), 
pode variar e novas formas discursivas surgem de acordo com o lugar de onde enuncia o 
sujeito. Nosso trabalho centra-se em analisar os gêneros já existentes, embasados pela 
convicção de que toda aspecto da comunicação humana se efetiva por meio deles, bem 
como verificar se os executores do projeto demonstram aceitação à transformação de 
alguns gêneros atendendo as necessidades socioculturais, bem como à irrupção de novos 
gêneros discursivos.  Por outro lado, investigamos se esse sujeito, ao representar o 
conhecimento científico, por legitimidade, o discurso dominante, firma-se em sua 
posição, mantendo os gêneros predeterminados pela comissão organizadora do evento, 
sem se preocupar se há ou não a interação verbal, em que a palavra torna-se real e 
adquire sentidos diferentes, de acordo com o contexto. 
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O DISCURSO SOBRE O PROFESSOR: E O VENTO QUE O LEVOU, TROUXE-
O DE VOLTA 

 
Valdoméria Neves de Moraes Morgado (PG-UFG/IF Goiano – Câmpus Ceres) 

Valdomeria.morgado@ifgoinao.edu.br  
 
O discurso sobre a imagem do professor tem alcançado diversas esferas sociais e isso, de 
certa forma, legitima outros discursos que apontam o professor como um dos 
responsáveis pela ineficiência do ensino público. Esses discursos se vestem de verdades 
capazes de constituir as identidades que queremos para o professor. Assim, é a atuação 
desse profissional que faz refletir os resultados que interferem no bom andamento 
político, social e econômico da sociedade. Nossa discussão, portanto, não é a 
confirmação de que uma verdade cristalizada prevalece: a de que o professor é um dos 
principais responsáveis pela péssima qualidade do ensino público no Brasil, se não o 
principal. O que nos propomos a investigar são os dizeres acerca da capacidade do 
professor como mediador do ensino em discursos nacionais e especificamente em Goiás. 
Queremos contrastar enunciados dispersos e regulares historicamente, sem estabelecer 
uma linha cronológica específica, tomamos como ponto de partida alguns relatórios de 
autoridades da área educacional enviados à Assembleia Legislativa de Goiás a partir de 
1799. Depois tomamos enunciados que constituem textos midiáticos mais atuais, os 
quais também legitimam as vozes que se levantam contra o ensino público, esse 
representado pelo professor que está sempre marcado por rotulações. Nessa perspectiva, 
buscamos as concepções de verdade, identidade, formações discursivas e poder 
postuladas por Michel Foucault e de estudiosos que dialogam com esse teórico para 
discutir a forma pela qual as imagens do professor circulam na escola e principalmente 
fora dela, revelando determinada identidade muitas vezes não escolhida pelo próprio 
professor. Nessa medida, podemos dizer que, se por um lado a escola reproduz os 
valores hegemônicos da sociedade, por outro, a sociedade também participa da 
transformação desses valores. Assim, a visibilidade dada atualmente à imagem do 
professor foi construída no decorrer de séculos, e aponta para as transformações 
ocorridas na educação, de uma forma geral, e porque os professores não tiveram força 
suficiente para modificar essa mesma imagem gerada há tanto tempo. 

 

  

mailto:Valdomeria.morgado@ifgoinao.edu.br


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

403 

 

A OBJETIVAÇÃO DO SUJEITO ALUNO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 
DE DOIS LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS 

 
Wesley Luis Carvalhaes  (UEG/UFG) 

wcarvalhaes@hotmail.com   
 
A trajetória de Foucault, na qual se delineia uma teoria do discurso, é marcada pelo 
caráter múltiplo advindo da amplitude de temas dos quais se ocupou esse pensador 
francês. Nessa multiplicidade temática, é possível identificar um problema presente em 
todo o percurso filosófico foucaultiano: a questão do sujeito. Foucault (1995, p. 231) 
mesmo afirma que seu objetivo “foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, 
em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos”. Para alcançar esse seu 
objetivo, o autor trata, no decorrer de sua investigação, de três modos de objetivação, 
processos por meio do quais se dá a transformação dos seres humanos – indivíduos – em 
sujeitos. Tratar de objetivação da forma-sujeito é considerar o processo de produção 
histórico-política da qual o sujeito emerge. Nesse processo de produção, situam-se as 
relações de poder que interessam ao estudo que se faz da constituição do sujeito. No 
presente trabalho, apresentamos parte dos resultados obtidos por meio da pesquisa 
desenvolvida no Mestrado em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da UFG entre 
2007 e 2009. O livro didático de português (LDP), por meio dos textos de 
apresentação, objetiva um sujeito aluno com características muito próprias e distintas, 
como se pode ver na análise de Antologia Nacional, edição de 1963; e Português: 
Linguagens, de 2006. Nesses LDP, o discurso dos autores constitui a forma sujeito aluno 
por meio da utilização de mecanismos que, consoante uma apropriação das ideias de 
Foucault (1997), podem ser tratados como subjetividade, termo aqui entendido como 
processo e, igualmente, como produto. Em nossa análise, observamos que a constituição 
do sujeito aluno, nos dois textos de apresentação investigados, reflete as condições de 
produção do discurso escolar em dois momentos históricos diversos. Por meio da análise 
dos discursos materializados nos textos de apresentação dos LDP, podemos observar 
uma transformação: de destinatário passivo da ação pedagógica, no texto de 1963, o 
aluno passa a agente do processo de ensino-aprendizagem, em 2006. 
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GRUPO 51 

LEP - LABORATÓRIO DE ESTUDOS POLIFÔNICOS – 
EXTENSÕES EM AD 
 

João Bôsco Cabral dos Santos (UFU) 
sjohnnyjampa@gmail.com  

Maria de Fátima Fonseca Guilherme (UFU) 
mffguilherme@gmail.com 

O Laboratório de Estudos Polifônicos (LEP) é um grupo de pesquisa que se debruça sobre 
o trabalho de (re)construir reflexões teóricas no campo da Análise do Discurso. Algumas 
dessas reflexões tem resultado na experimentação de extensões epistemológicas na área. 
Com seu perfil singular, as pesquisas do LEP demarcam (re)leituras de fundamentos 
teóricos em Análise do Discurso Francesa, Análise Dialógica do Discurso e Estudos 
Foucaultianos em Análise do Discurso. O encontro desses segmentos discursivos e essas 
leituras teóricas tem fomentado interfaces de investigações em diferentes corpora. Entre os 
experimentos já realizados no Laboratório destacamos três dispositivos metodológicos 
que vem servindo de base para as análises discursivas de seus membros, tais sejam: o 
dispositivo matricial, o dispositivo axiomático e o dispositivo de N-essência. As atividades 
do LEP tem se norteado por um projeto integrado que reúne professores-pesquisadores, 
mestrandos e graduandos, atuando em nível de parceria de aprendizagem e exercício de 
uma prática de pesquisa. O grupo congrega uma diversidade de projetos de pesquisa que 
se vinculam às linhas de pesquisa intituladas: i) “Análise da construção de discursividades 
em manifestações enunciativas, para identificação de seus respectivos funcionamentos, no 
exame de suas condições de produção, sua memória discursiva, suas formas de 
interpelação e assujeitamento e sua interdiscursividade” – esta linha aglutina Projetos de 
Pesquisa, Teses de Doutoramento, Dissertações de Mestrado e Planos de Estudos em 
Iniciação Científica que abordam uma dinâmica enunciativa dos discursos, balizada pelo 
crivo de uma interpelação institucional e ii) “Analise do discurso: formação e 
funcionamentos de discursos político-institucional, artístico, literário, filosófico, 
midiático e pedagógico” – que reúne Projetos de Pesquisa, Teses de Doutoramento, 
Dissertações de Mestrado e Planos de Estudos em Iniciação Científica que evidenciem 
redes sentidurais e sujeitudinais, subjacentes a enunciatividades, operando no interior e 
no traspassamento de diferentes inscrições discursivas. Essas linhas de pesquisa abrem 
espaços para uma integração com as linhas dois (Linguagem, Texto e Discurso) e três 
(Estudos sobre o Ensino e a Aprendizagem de Línguas), vigentes no Programa de Pós-
Graduação em Estudos Linguístico do Instituto de Letras e Linguística da Universidade 
Federal de Uberlândia. Nessa perspectiva, o LEP representa um espaço acadêmico 
destinado à investigação de questões linguístico-discursivas, atravessadas por aspectos 
sociais, históricos, culturais e ideológicos atribuindo-lhes um tratamento interfacial, a 
partir do qual emergirão contribuições de diferentes naturezas para os estudos da 
linguagem. 
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VEJA E ÉPOCA: O DISCURSO POLÍTICO E SEUS EFEITOS DE SENTIDO 
 

Camila Fernandes Braga (UFU) 
camilafbraga@gmail.com  

 
Pretendemos, com o presente projeto de pesquisa, analisar como instituições midiáticas 
constroem sentidos para e no discurso político acerca de candidatos à presidência da 
República. Faremos essa análise a partir de noções teóricas subjacentes à Análise do 
Discurso, doravante AD, de linha francesa, tomando como base teórica os pressupostos 
teóricos de Michel Pêcheux, como a noção de sujeito e sentido, e como base referencial 
alguns conceitos de Michel Foucault, como a problematização da noção de 
Governamentalidade, a instauração da ordem do discurso e a noção de relações de 
poder. Temos como objetivo geral examinar a amplitude dos sentidos produzidos por 
uma instância enunciativa sujeitudinal midiática sobre uma instância enunciativa 
sentidural candidato à presidência da República e, como objetivo específico, descrever 
como as instituições midiáticas Veja e Época produzem sentidos de um discurso político 
ao construir uma leitura sobre as candidaturas à presidência da República, tomando 
como referência os anos eleitorais de 2002, 2006 e 2010. Demarcando esses objetivos, 
pretendemos responder a seguinte questão: “Considerando-se o acontecimento 
discursivo Campanha à Presidência da República, como ocorre a produção de sentidos 
acerca das candidaturas pelas instâncias enunciativas sujeitudinais Veja e Época?” 
Partiremos da hipótese de que existe uma parcialidade explícita por parte dessas 
instituições midiáticas que direciona suas posições a favor dos candidatos do PSDB, por 
ser este o partido representante das elites brasileiras. Dessa forma, trabalharemos com 
materialidades linguísticas, retiradas de reportagens dessas instituições, o que nos ajudará 
a entender como o objeto da linguística, ou seja, a língua funciona em determinados 
contextos sócio-político-históricos. Temos a expectativa de que esta pesquisa contribuirá 
para percebermos como instituições midiáticas podem ser capazes de constituir-se em 
uma determinada ideologia e, consequentemente, inscrever-se em discursos de modo a 
revelar suas tomadas de posição em torno dos acontecimentos políticos. Nesse sentido, 
sabendo-se que há deslocamentos de sentido feitos pelas instâncias enunciativas 
sujeitudinais, devido às suas tomadas de posição, em relação às candidaturas, percebemos 
evidências de processos de identificação e desidentificação das instituições midiáticas com 
os candidatos à presidência. Assim, esta proposta justifica-se pelo interesse da 
investigação em descrever como esses sentidos são produzidos, de forma mais 
aprofundada, e relacioná-los, a fim de encontrar regularidades que apontem para os 
processos acima mencionados. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS: (RE)PENSANDO DIZERES, 
CONSTRUINDO SABERES 

 
Cristiane Carvalho de Paula Brito (LEP/UFU) 

depaulabrito@gmail.com  
 
Neste trabalho, apresentamos nosso projeto de pesquisa, desenvolvido na Universidade 
Federal de Uberlândia, dentro do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Polifônicos. 
O objetivo geral desse projeto é analisar as discursividades acerca de línguas materna 
e/ou estrangeira que balizam a formação de professores de línguas, a partir de um lugar 
teórico que se desenvolve no entremeio da Línguística Aplicada e da Análise do Discurso 
de linha francesa, e que considera a alteridade como processo constitutivo das práticas 
sociais, mediadas pela linguagem. É nosso interesse de pesquisa a análise dos discursos 
que circulam nos diferentes contextos de formação de professores de línguas sobre:  (i) o 
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras; (ii) o lugar da língua materna no 
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras; (iii) a constituição da identidade do 
professor de línguas; e (iv) o processo de formação do professor de línguas, bem como a 
investigação das memórias  discursivas que sustentam as tomadas de posição nos 
discursos acima referidos, por meio do movimento de unidade e dispersão dos sentidos 
na história. Em relação ao corpora, tem sido foco de nossa pesquisa sequências 
discursivas que, apesar de advindas de diferentes condições de produção, ressoam 
significações parafrásticas. Nesse sentido, temos nos proposto a analisar: relatórios de 
estágios supervisionados de língua inglesa; textos publicitários (orais ou escritos) que 
abordem a temática do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras; periódicos 
especializados na área de Linguística Aplicada; e  depoimentos orais de professores de 
línguas estrangeiras (pré e em-serviço). Cremos que a análise dessas discursividades, 
pautadas em uma perspectiva inter/transdisciplinar de Linguística Aplicada, pode 
contribuir para a compreensão e problematização dos constructos teóricos, 
metodológicos e pedagógicos que têm fundamentado a formação de professores, o 
ensino-aprendizagem de línguas e a própria Linguística Aplicada. Constructos estes, em 
grande em parte, sustentados por pressupostos homogêneos e totalizantes, que ignoram 
a equivocidade da linguagem, a heterogeneidade dos sujeitos e o caráter conflitivo da 
tomada palavra. 
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REPRESENTAÇÕES ENUNCIATIVAS IMAGINÁRIAS SUJEITUDINAIS (REIS) 
NA DISCURSIVIDADE DA LITERATURA DE AUTOAJUDA 

 
Gabriela Belo da Silva (UFU) 

gabesigo@gmail.com  
 
O presente trabalho compreende a literatura de autoajuda enquanto uma prática perversa 
e modeladora de sujeitos, que por meio das Representações Enunciativas Sujeitudinais 
(REIS) elucubradas pela Instância Sujeito Autor (ISA), constrói uma discursividade que 
induz a Instância Sujeito Leitor (ISL) a perseguir um paradigma de sujeito uno, centro de 
seus dizeres e capaz de, por si só, tornar-se feliz na contemporaneidade. Tivemos como 
enfoque analisar o funcionamento discursivo da literatura de autoajuda, bem como os 
discursos que sustentam essa discursividade. Enquanto corpus, elegemos a obra Pais 
Brilhantes Professores Fascinantes (2003), de Jorge Augusto Cury o qual, analisamos, 
considerando os efeitos de sentido que emergiam da discursividade da literatura de 
autoajuda. Nesse sentido, buscamos expor uma das diversas possibilidades interpretativas 
sobre a dinamicidade da discursividade construída pela Instância Sujeito Autor (ISA). 
Desse modo tomamos as REIS enquanto viabilizadoras da criação de um real imaginário, 
que produz na Instância Sujeito Leitor (ISL) um efeito de unicidade e de individuação a 
partir da simulação do interdiscurso no intradiscurso. Assim, foi nosso objetivo tentar 
compreender como se constituía o funcionamento da discursividade da literatura de 
autoajuda? Como a discursividade (que confere sustentabilidade a esses discursos de 
autoajuda) poderia contribuir para que ocorresse e/ou se intensificassem os processos de 
identificação da ISL com a literatura de autoajuda? Quais eram os fatores sócio-históricos 
e ideológicos que contribuíam para que o sujeito professor (des)construísse as 
subjetividades, vislumbrando um paradigma de sujeito uno, centro de seus dizeres e feliz 
na contemporaneidade? Foi escrutinando a língua enquanto materialidade discursiva e 
considerando os discursos que sustentavam os textos de autoajuda que procedemos a essa 
análise por meio dos enunciados-operadores, através do Dispositivo Matricial em 
consonância com o Dispositivo N-essência (ambos Dispositivos desenvolvidos por Santos 
(2004, 2010). Assim, buscamos problematizar e hipotetizar sobre os possíveis impactos e 
deslocamentos dessa discursividade na constituição identitário-sujeitudinal da Instância 
Sujeito Leitor (ISL), em especial o sujeito discursivo professor em sua formação pré e 
em-serviço. Nesse sentido, nos fundamentamos, para a feitura desta pesquisa, nos 
pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa (ADF), mais especificamente as 
contribuições de Michel Pêcheux centradas na noção de sujeito, lugar discursivo, 
identificação e sentido, na Análise Dialógica do Discurso (ADD) nos estudos de Mikhail 
Bakhtin sobre cronotopia e exotopia em uma interface com a filosofia e alguns princípios 
da teoria da relatividade fundamentada por Einstein. Partindo desses fundamentos, 
problematizamos o funcionamento da materialidade discursiva curyana, cujo 
engendramento sob a forma de manual induz a ISL a uma busca incessante pela 
completude, enquanto um professor (educador) fascinante. Propusemos uma análise 
descritiva, interpretativa e relacional, por meio da qual construímos um olhar-leitor 
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sobre o funcionamento da discursividade da autoajuda, investigando como esse 
engendramento, envolto por forças de atração e expansão induzem a ISL a processos de 
identificação e deslocamento nos procedimentos de construções identitárias. 
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NOVAS TECNOLOGIAS NA DISCURSIVIDADE DE UMA LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

 
Mônica Inês de Castro Netto (UFU) 

monicaines6@hotmail.com    
 
Objetivo, nesta pesquisa, analisar as inscrições discursivas subjacentes ao discurso das 
novas tecnologias (NT), e para alcançar tal intento busco pontuar, no corpus 
selecionado, as concepções de sujeito e língua constitutivas desse discurso e explicitar os 
recursos da materialidade linguística que corroboram com a constituição do sujeito e da 
linguagem nesse discurso. Para tanto, selecionei dez artigos na área de Linguística 
Aplicada encontrados nos periódicos: Trabalhos em Linguística Aplicada, Revista 
Brasileira de Linguística Aplicada, Applied Linguistics e English Language Teaching 
Journal, com vistas à análise dos atravessamentos discursivos ali explicitados, ancorada 
nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa (ADF), mais 
especificamente nos estudos de Michel Pêcheux e Michel Foucault, e nos estudos 
dialógico-polifônicos de Mikhail Bakhtin. Como metodologia de análise, me pautei no 
uso do dispositivo matricial (Santos, 2004), para que, através de matrizes analítico-
descritivas e interpretativistas e partindo de sequências discursivas, pudesse selecionar 
enunciados operadores – regularidades enunciativas presentes no texto e produtoras de 
significado – e a partir desses enunciados constituir axiomas, que de acordo com a 
proposta de Figueira (2007) emergem dessas regularidades e dos seus efeitos de sentido. 
A presença das novas tecnologias, de forma muitas vezes impositiva e sem o suporte 
devido, pode ser fortemente vinculada a um dispositivo de controle, conforme coloca 
Deleuze (1992), uma vez que toda nova tecnologia gera um grupo de excluídos pela não 
habilidade ou inacessibilidade inerente a esta. Essa rede de saberes constituída com o 
advento da internet e dos dispositivos ligados a esta configura-se também como um 
dispositivo de poder e de sobreposição do que é novo em relação ao que é antigo. 
Conforme nos diz Foucault (1984), nos entremeios da tecnologia, existem também 
forças de resistência produzindo saberes que são qualificados como não competentes ou 
insuficientemente elaborados, ou ainda, que utilizam de forma não desejada os saberes 
ditos competentes. Os artigos pesquisados me colocaram frente a abordagens que 
entendo serem/estarem um pouco distantes de práticas pedagógico-educacionais 
consideradas como bem sucedidas no que se refere à inserção das NT no processo de 
ensino-aprendizagem de LE. Esses recursos podem ser importantes no auxílio das 
práticas de sala de aula, mas os resultados satisfatórios dessas práticas não dependem 
apenas destes, o que significa que as mudanças devem ocorrer nas práticas e não apenas 
na inserção dos recursos sem alteração da forma como os sujeitos-alunos são expostos à 
língua-alvo. Os sujeitos (ensinante e aprendente) podem se inserir no contexto do uso 
das NT, mas essa inserção deve se gradual e contínua, de forma que o processo de 
ensino-aprendizagem as tome como um suporte a mais e não como o principal, o mais 
importante e eficaz meio de interpelar os sujeitos a se inscreverem no ensino e na 
aprendizagem de uma LE. Analisar, pois, os discursos que circulam na esfera acadêmica 
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sobre a relação entre ensino-aprendizagem de LE e NT torna-se relevante na medida em 
que se pode melhor compreender a recepção e distribuição desses discursos pelos 
sujeitos que constituem tanto o processo de ensino-aprendizagem quanto o de formação 
de professores pré e em-serviço. 
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GRUPO 52 

LA VÍA PSICOLÓGICA DE LA PERSUASIÓN POLÍTICA. 
CONTRIBUICIONES DE LA RETÓRICA AL ESTUDIO 
DE LA PERSUASIÓN POLÍTICA. 

 
Mariano Dagatti (UBA/CONICET) 

 mjdagat@yahoo.com.ar  

Este grupo de pesquisa pretende realizar una mise au point de investigaciones en curso 
acerca de la cuestión de la vía psicológica de la persuasión en el discurso político 
contemporáneo. Estas investigaciones son realizadas en el Instituto de Lingüística de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El grupo, dentro de este 
contexto, propone un recorrido por los aportes de nociones de cuño retórico como las de 
ethos y pathos para indagar la configuración de procesos de credibilidad e identificación 
(Charaudeau, 2006) en la esfera política, sea ésta de índole regional, nacional o 
municipal. Los discursos políticos están destinados, desde nuestra perspectiva, a movilizar 
a los distintos sectores del cuerpo social en torno a determinados objetivos o consignas. 
Son instancias de mediación que intervienen en la gestión del vínculo entre las fuerzas 
políticas y los ciudadanos, regulando las demandas sociales, las formas de delegación y los 
horizontes de expectativas. El estado de la cuestión permite subrayar la importancia de la 
retorización de la lingüística de la enunciación de la que habla J. M. Adam (2002) para 
avanzar en el estudio de la configuración imaginaria y pasional de los procesos políticos. 
Los resultados provisorios del relevo dejan entrever el peso progresivo de la vía 
psicológica de la persuasión en las alocuciones políticas, teniendo en cuenta la existencia 
de una economía discursiva trifuncional, que encuentra en la polémica una dimensión 
constitutiva; la posibilidad de concebir el dispositivo enunciativo político como un 
proceso de escenificación, en el que la construcción de imágenes de sí y de los otros es 
decisiva en la confección de una identidad política más o menos homogénea que tienda a 
regular los procesos de adhesión y rechazo; y la atención a la dimensión corporal de la 
enunciación política, entendiendo el discurso político a la vez como “ente de palabra” y 
como “presencia carnal” (Courtine, 2009). 
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ETHOS Y ESTILO EN LOS DISCUSOS POLÍTICOS DE CRISTINA FERNÁNDEZ 
 

Ana Laura Maizels (UBA / CONICET) 
anamaizels@gmail.com  

 
Tal como sostiene E. N. de Arnoux (2008), el análisis de los discursos políticos nos 
permite entender cómo las subjetividades que se construyen facilitan procesos de 
identificación que dan forma al cuerpo social y lo movilizan en torno de objetivos, 
propuestas o consignas. Es por esto que es interesante el análisis de las instancias 
mediadoras de las prácticas políticas así como la indagación acerca de sus vínculos con los 
procesos sociales en marcha que le dan su sentido histórico. Esta comunicación se 
enmarca dentro de una investigación que tiene por finalidad estudiar los rasgos de estilo 
que caracterizan los discursos políticos de Cristina Fernández pronunciados durante el 
período comprendido entre julio de 2007 y julio de 2008 (la campaña por la presidencia 
y los primeros 6 meses de ejercicio de la primera magistratura). En esta comunicación 
nos interrogamos acerca de la construcción de la imagen de sí o ethos (Amossy, 1999, 
2000, 2001, 2010; Charaudeau, 2005; Maingueneau, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 
2008) de Cristina Fernández. Estudiaremos, en un corpus representativo del período 
propuesto, los distintos ethé que la locutora construye. Para caracterizar la subjetividad 
política que Cristina Fernández construye en el discurso y, en el marco de nuestra 
investigación, pondremos en relación la noción de ethos con la de estilo tal como lo 
propone Rabatel (2007), para quien ambas, si bien son afines, se diferencian, dado que el 
ethos es la palabra incorporada con fines argumentativos y el estilo es la búsqueda de 
afirmación de una singularización de la palabra en el marco de las convenciones 
socioculturales de los géneros que se imponen a los individuos. Este planteo es articulado 
con el de Amossy (1999, 2000) quien incorpora la idea de estilo a la de ethos en tanto 
considera que el estilo es uno de los factores que lo configuran.  El estudio del estilo nos 
permitirá indagar en una zona sensible a las tensiones entre lo individual y lo social, 
constitutivas de toda producción verbal. 
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LA PASIÓN POLÍTICA APORTES PARA UNA DEFINICIÓN OPERATIVA DE 
LA NOCIÓN DE PATHOS EN EL DISCURSO POLÍTICO 

 
Mariano Dagatti, UBA / CONICET 

mjdagat@yahoo.com.ar  
 
Esta ponencia tiene por objetivo realizar un panorama del estado actual de las 
investigaciones retóricas acerca de la noción de pathos. Nos interesa contribuir a la 
definición de un marco operativo para el estudio de la dimensión pasional en las 
alocuciones públicas de una figura política. Nuestra propuesta es esbozar un desarrollo 
conceptual del pathos en la retórica, cuyo corolario sea una aproximación metodológica 
a la puesta en discurso de la subjetividad política. En el marco de la Antigua Retórica, la 
noción indica el interés por la disposición anímica de los oyentes al momento de 
considerar la eficacia de un discurso. Según Aristóteles, lo más útil para un orador es que 
sus oyentes se vean, de algún modo, afectados por sus palabras. Lo mismo expresa 
Cicerón en De Oratore cuando afirma que, en orden a la persuasión, es menester 
demostrar la verdad de lo que se defiende, captar la benevolencia de quienes escuchan y 
mover su voluntad a los sentimientos que exija la causa. La perspectiva dialogal de C. 
Plantin (2005, 2011), la teoría problematológica de M. Meyer (2004, 2008), la teoría 
pragma-dialéctica de F. v. Esmeren (2002), y las reflexiones de R. Amossy (2000, 2008) 
sugieren la renovada disposición de los análisis retórico-argumentativos para indagar los 
aspectos pathémicos de los discursos sociales. La retorización de la lingüística de la 
enunciación (Adam, 2002) marca, asimismo, la relevancia de la progresiva confluencia 
entre retórica y enunciación. Las conclusiones dejan entrever el peso decisivo de lo 
páthico en las pesquisas retóricas contemporáneas y la importancia de las indagaciones 
acerca de la pasión para reflexionar sobre los procesos de adhesión política. 
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GRUPO 53 

NOUS - GRUPO DE ESTUDOS CRÍTICOS E 
APLICADOS AO DISCURSO RELIGIOSO 

 

Alexandre Ferreira da Costa (UFG) 
alexanrs@uol.com.br  

João Wanderley Geraldi (UFG) 

O Grupo de Estudos Críticos e Aplicados ao Discurso Religioso constitui-se pela 
percepção da interdição dos saberes religiosos no âmbito acadêmico, seja por seu 
apagamento ideológico, seja pela reificação de sua apropriação por práticas científicas e 
eruditas. Seu desenvolvimento, no entanto, também está marcado pela recusa recíproca 
entre estes saberes no encontro ético-dialógico que os reunia e no enfrentamento desse 
duplo impedimento. E é nesta tensão axiológica que seus membros se têm dedicado a 
produzir uma arqueologia dos processos interdiscursivos de campos institucionais e 
comunitários da religiosidade brasileira, bem como de sua relação com outras práticas e 
espaços sociais. Nesse sentido, as pesquisas do GRUPO NOUS procuram centrar-se em 
procedimentos metodológicos da etnografia, da crítica do documento e da pesquisa 
colaborativa e fortalecedora. Tendo em vista a reflexão objetiva e ética, estudam-se 
cadeias intertextuais – manifestas e constitutivas – e seu funcionamento estruturado em 
gêneros, posições enunciativas, práticas e sistemas de saberes, cuja delimitação deve ser 
reconstituída pelo exame de seu campo de exterioridade: diferentes formações discursivas 
e ordens de discurso que refratam e deformam a resiliência das práticas religiosas. 
Derivam-se ainda, em suas atividades acadêmicas, pesquisas de caráter teórico, cujo 
desenvolvimento tem buscado dialogar com os diversos campos disciplinares dos estudos 
do discurso e da história da cultura. Em especial, as diferentes análises do discurso de 
orientação francesa e anglo-saxônica, a historiografia linguística, os estudos culturais e 
literários e a teoria do imaginário. Nesse escopo de convergência teórica, o texto é 
considerado como nível máximo de análise linguística, reservando-se ao enunciado a 
instanciação operacional da Análise do Discurso. Observa-se, portanto, que o exame de 
práticas, discursos, enunciados e da língua enfrenta o grupo a demandas de pesquisa 
transdisciplinares ao lado de seu caráter temático transversal. Finalmente, cabe salientar 
que o grupo NOUS tem como paradigma ético-epistemológico constitutivo o respeito aos 
saberes religiosos advindos de práticas e campos socioculturais de seus membros e 
interlocutores.  
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O SINCRETISMO RELIGIOSO CRISTÃO NA CONTEMPORANEIDADE: 
ANÁLISE DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS DA IRMANDADE DA LUZ 

 
Allice Toledo Lima da Silveira (PG/UFG) 

allicesilveira@gmail.com  
 
O projeto de pesquisa intitulado O sincretismo religioso cristão na contemporaneidade: 
análise das práticas discursivas da Irmandade da Luz tem por objetivo compreender uma 
das formas de ocorrência do processo sincrético cristão na atualidade a partir da análise 
das práticas discursivas da Irmandade da Luz, uma ordem religiosa que realiza suas 
atividades na cidade de Goiânia. A constituição sincrética da Irmandade da Luz 
compreende ao menos cinco diferentes doutrinas, a saber: Catolicismo, Espiritismo, 
Umbanda, Vale do Amanhecer e Santo Daime. Intencionamos observar os processos de 
produção, distribuição e consumo textuais e reconhecer neles o modo como ocorre a 
articulação, rearticulação e estruturação dos discursos religiosos diversos constitutivos da 
Irmandade.  É nosso intuito descrever e explicar nesta pesquisa os processos discursivos 
constituintes das práticas da Irmandade, as relações discursivas aparentemente 
harmônicas de complexos ideológicos supostamente divergentes e a suposta 
concretização do processo sincrético. Para tanto, propomos três perspectivas de análise: 
a análise estrutural, dialógica e ideológica das práticas discursivas da Irmandade. Neste 
momento inicial, realizaremos a descrição dos gêneros discursivos que compõem parte 
das atividades abertas ao público da Ordem Irmandade da Luz, a fim de que possamos 
perceber quais são os complexos ideológicos de quais doutrinas com maior recorrência 
na constituição das práticas do grupo. A partir da descrição dos gêneros, a qual aqui 
entendemos como pertencente à perspectiva estrutural de análise das práticas discursivas 
da Irmandade da Luz, será possível analisar como são formados os complexos ideológicos 
e como eles se articulam e se estruturam nas práticas do grupo. Nosso referencial teórico 
deriva-se fundamentalmente da apropriação das categorias de análise do discurso 
textualmente orientadas, em sua apropriação das abordagens de Bakhtin (2001; 2006), 
Foucault (2006) e Fairclough (2001). 
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A REFRAÇÃO CIENTÍFICA FRANCESA NO DISCURSO RELIGIOSO 
BRASILEIRO 

 
Letícia Tavares de Faria (IFG-GO) 

ltavares.22@gmail.com  
 
A dupla expressão-enunciação determina-se por condições reais de enunciação, pela 
situação social mais imediata. Assim é possível pensar as implicações do momento social 
em que se dá o surgimento do Espiritismo, como discurso que circularia na França, no 
século XIX, em comparação a seu surgimento no Brasil. A palavra constitui-se como o 
produto da interação do locutor e do ouvinte, permitindo que certos discursos circulem 
e encontrem lugar no discurso do outro. O discurso do Espiritismo como ciência espírita 
vem a lume pela publicação de o Livro dos Espíritos, fruto da aplicação de método 
experimental, positivista, observação, comparação, análise e dedução de consequências 
no plano da filosofia e da moral. Encontrou conjuntura sócio-política na França propícia 
para que tais ideias circulassem e se alojassem no meio intelectual. Toda palavra serve de 
expressão a um em relação ao outro e é por meio dela que o locutor define-se em relação 
ao interlocutor. É uma espécie de ponte, território comum entre os falantes. O 
Espiritismo popularizou-se no Brasil que já trazia na suas práticas, as condições de 
existência propícias a essa refração nas formações discursivas e campos de emergência 
próprios do discurso religioso, numa nação já afeita às práticas mediúnicas trazidas pelos 
negros que vieram escravizados da África. A situação social mais imediata e o meio social 
mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio 
interior, a estrutura da enunciação. É sobre um tal terreno que se desenvolvem os 
sistemas filosóficos e religiosos. 
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AS DEMANDAS DE DEUS NA JUSTIÇA DOS HOMENS: 
CONFLITOS RELIGIOSOS NAS PRÁTICAS JURÍDICAS BRASILEIRAS 

 
Maisa Dias Honório. (PG/UFG) 

letras.maraujo2011@bol.com.br  
 
Abrindo o leque de possibilidades que a lingüística nos oferece, sobretudo os estudos da 
Análise do Discurso que toma como objeto os discursos oriundos de toda atividade da 
esfera humana, proponho um estudo direcionado de análise entre as colisões dos 
discursos jurídico e religioso presentes em algumas práticas jurídicas de nosso país. A 
priori, as noções bakhtinianas, bem como as elucidadas por Foucault, Marcuschi e 
Fairclough nortearão os caminhos teóricos a serem percorridos nesta análise tomando 
como foco o caráter dialógico e, logo, intertextual dessas duas instâncias discursivas. Os 
conceitos concebidos na atualidade de religião e direito, e consequentemente de discurso 
jurídico e religioso, é fruto de várias mudanças ao longo dos tempos. Um discurso 
jurídico que dita o que é certo e errado e que julga a partir das leis baseadas na boa 
conduta e na ética formuladas por um Estado laico (nosso país) e uma doutrina que rege 
costumes e práticas evidenciando o caminho apresentado por Deus para a ascensão aos 
céus ou a punição com a ida para o inferno, a partir de escrituras sagradas apoiadas em 
diversas vertentes de seguimentos como cristão ou protestantes, por exemplo. Assim 
como para o analista do discurso, o objetivo desse estudo é identificar a cadeia textual e 
seus gêneros constituintes que compõem os autos dos processos que servirão de corpus 
para a presente pesquisa, além de identificar as possíveis formações discursivas e seus 
discursos constituintes, observando como um discurso tem o poder de encobrir outros 
discursos para poder estabelecer os efeitos de sentidos que possibilitam as formações de 
sujeitos, bem como suas posições em diferentes esferas discursivas apontando assim a 
refração de sujeitos, objetos e imagens, como por exemplo, as noções de “Legalidade, 
“Norma” e “Conduta” comuns aos dois domínios discursivos aqui tomados como objeto 
de análise. A Pesquisa se desenvolverá mediante seleção dos autos dos processos 
disponíveis nos bancos de dados virtuais brasileiros e, sobretudo, no arquivo do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás que posteriormente serão analisadas a partir do escopo 
teórico supracitado. 
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GRUPO 54 

LUGARES DE ENUNCIAÇÃO E PROCESSOS DE 
SUBJETIVAÇÃO 

 
 Mónica Graciela Zoppi Fontana (IEL-UNICAMP) 

monzoppi@uol.com.br 

O grupo de pesquisa tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre a produção e 
interdição histórico-discursiva de lugares de enunciação, na sua relação com processos de 
subjetivação/identificação do sujeito. Para isso, consideram-se os dispositivos de 
enunciação que permitem historicamente a produção da subjetividade. Estuda-se a relação 
do dizer com sua circulação na sociedade e a emergência de novas formas de enunciação a 
partir da reflexividade do acontecimento enunciativo. Analisam-se tanto os processos de 
emergência quanto de interdição e silenciamento de lugares de enunciação na sociedade 
brasileira atual e em diversos momentos de sua história. Assumimos que os lugares de 
enunciação são uma das dimensões do processo de constituição discursiva do sujeito, 
fazendo parte (por presença ou por ausência) dos processos discursivos que definem uma 
posição de sujeito em relação ao interdiscurso. Assim, trabalha-se com a circulação do 
dizer na sociedade de forma integrada ao próprio processo de constituição do sujeito do 
discurso. Especial atenção é dada ao funcionamento dos dispositivos enunciativos que 
fornecem a base material para a análise dos lugares de enunciação nos diferentes corpora 
estudados. Estruturas sintáticas e operações semânticas são focalizadas pelos integrantes 
do grupo e descritas em função dos efeitos de sentido e dos processos de subjetivação 
produzidos a partir delas. Merecem destaque, entre outros, os estudos desenvolvidos 
sobre escravidão, identidades de gênero, sujeitos urbanos, mídia e jornalismo, porta-voz e 
sujeito político, discurso jurídico, divulgação científica e sujeito da/na ciência, espaços de 
enunciação e políticas linguísticas na constituição da língua e dos sujeitos nacionais. 
Contribui-se, desta maneira, para a reflexão sobre o fenômeno da enunciação em sua 
relação constitutiva com a história e a ideologia, no que tange à circulação do dizer no 
conjunto das práticas discursivas que configuram uma sociedade. O grupo se organiza em 
torno de duas linhas de pesquisa: 1- Natureza e fatores da significação e 2- Língua, sujeito, 
história. Está integrado por alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado e, ainda, 
pesquisadores realizando pós-doutorado sob supervisão da coordenadora do grupo.  
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LÍNGUA/MEMÓRIA: CONSTITUIÇÃO DA RESITÊNCIA DO POVO 
XAVANTE 

 
Águeda Aparecida da Cruz Borges (CUA/UFMT e DINTER-

UNICAMP/UNEMAT/CAPES) 
guidabcruz@hotmail.com   

 
A pesquisa desenvolvida no doutorado tem fundação nos estudos que venho fazendo no 
projeto “Arte, discurso e prática pedagógica”, CNPq, desde 2003, sobre presença 
indígena no espaço urbano. O meu olhar converge para o índio Xavante na cidade de 
Barra do Garças-MT, visto como objeto de sentidos da discursividade que faz funcionar a 
contradição constitutiva desse acontecimento, materializando o modo de presença 
negada nessa cidade. Assim, no batimento conformado no processo discursivo, que é o 
procedimento metodológico exigido pela Análise de Discurso de base materialista, na 
qual me fundamento, busco compreender como se identifica/subjetiva esse sujeito que 
está/frequenta a cidade, mas que no discurso deveria permanecer na aldeia. A nossa 
proposta para o III CIAD-UFSCAR é discutir os processos de naturalização, oficialização, 
convenção, interdição acerca do discurso sobre a língua, em relação aos sujeitos da 
pesquisa. Contrariando, por exemplo, a imposição da “educação” jesuítica e salesiana; o 
contato inevitável; os Xavante, ainda, mantém vigorosa a língua materna, o macro-jê. 
Fundamentamo-nos na Análise de Discurso Materialista - Pêcheux-França - difundida e 
renovada por - Orlandi-Brasil, pela qual compreendo que a memória discursiva concerne 
ao que se inscreve na constituição do sujeito e, assim, sustenta o seu (in)dizível, pois 
onde se produzir memória, produz-se linguagem: uma forma de o sujeito se dizer e dizer 
o mundo o “seu’ mundo. O recorte se constitui de sequências discursivas da monografia 
de Tsi’õmowê; de conversas com o Cacique Urebete Aírero, sobre a “Escola Tatu” (Iró’ 
Órãpe) e de uma notícia do jornal online “Olhar Direto”. Mostramos nas análises que a 
língua não será nunca igual, contudo consideramos os efeitos de sentido da memória, que 
funciona de modo resistente imprimindo no encontro das línguas Xavante/Portuguesa 
com a escrita, a escola ocidental/diferente, uma possibilidade de esse povo manter a 
própria língua, a cultura na dinâmica da vida. 
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SOBRE SENTIMENTOS, MULHERES E VIOLÊNCIAS: UM OLHAR 
MATERIALISTA PARA AS EMOÇÕES NO DISCURSO 

 
Ana Paula Peron (IEL-UNICAMP) 

anapaula_peron@hotmail.com  
 
Esta proposta refere-se ao momento inicial da elaboração de nossa pesquisa de doutorado 
que tem por temática as emoções em sua interface com a violência contra a mulher e 
cujo objetivo é pensar discursivamente os sentimentos sob a perspectiva da Análise de 
Discurso Materialista. Com base nos estudos de Orlandi (2012), consideramos que os 
sentimentos são sentidos produzidos por práticas ideológicas que tocam o sujeito em sua 
própria constituição e em seu modo de individua(liz)ação. Assim, acreditamos que os 
sentimentos no discurso não estejam, portanto, atrelados a vontades ou inclinações 
pessoais, nem mesmo a representações sociais, mas que podem ser vistos enquanto 
práticas ideológicas e discursivas que significam pelo simbólico e pelo equívoco na 
linguagem e na história. Nossa proposta de leitura também se distancia do estudo das 
emoções enquanto manifestações do ethos ou do pathos discursivos, relacionados às 
imagens de si na interação comunicacional e aos conjuntos de crenças de uma 
coletividade. Para empreender nosso gesto analítico, o material desta pesquisa será 
composto prioritariamente de relatos de mulheres que sofreram ou sofrem os efeitos 
dessa violência em suas relações afetivas na conjugalidade. Tais relatos serão gravados e 
obtidos a partir da convivência da pesquisadora com mulheres em situação de violência e 
que buscam atendimento em uma casa de acolhida situada em um bairro de periferia na 
cidade de São Paulo. Buscaremos observar quais emoções emergem desses relatos nos 
quais as mulheres nos contam suas histórias de vida e suas experiências com o afeto, a 
conjugalidade e a violência, significando-se enquanto mulheres. Queremos compreender 
também como essas emoções/sentimentos significam, no discurso, os sujeitos e a própria 
violência contra a mulher. Interessa-nos, por fim, pensar sobre as memórias que afetam 
esses discursos sobre a violência e que faz significarem, enquanto práticas discursivas e 
ideológicas, as emoções que ali se constroem. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO USO DE "SUPER" COMO MODIFICADOR 
ARGUMENTATIVO DO VERBO 

 
Danusa Lopes Bertagnoli (IEL-UNICAMP) 

danusa_lb@yahoo.com.br   
 
Este trabalho procura descrever e analisar um fenômeno bastante recente que temos 
observado no português brasileiro: o uso de super- não mais como um prefixo que se liga 
ao verbo, mas como uma unidade autônoma que incide sobre ele. São casos como eu 
super quero, super topo, super imagino etc. Podemos observar que neste caso super 
deixa de funcionar como um prefixo que se liga a uma base lexical, para funcionar como 
uma forma livre que se relaciona ao verbo podendo, inclusive, exibir mobilidade sintática 
em relação a ele (comeu super, merece super), o que demonstra que nestes casos, ele já 
não funciona como prefixo. Este destacamento de super da base lexical já ocorre há 
algum tempo no português, podendo funcionar como nome (super para supervisor), 
como adjetivo (gasolina super, casa super) ou ainda como advérbio de intensidade que 
modifica outro advérbio (ele falou super bem). Nosso objetivo é compreender como esta 
forma ao se desligar da base lexical modifica o verbo, produzindo assim uma orientação 
argumentativa sobre o enunciado em que aparece. Para estudar este fenômeno linguístico 
fundamentamos nosso trabalho na Semântica Enunciativa articulando duas abordagens 
que ainda que sejam bastante próximas, apresentam certas particularidades que as 
distinguem. Assim, trabalhamos com os conceitos de escalas argumentativas e de 
modificadores (realizantes e desrealizantes) propostos por Ducrot (1973, 1995) em sua 
Teoria da Argumentação na Língua, além do conceito de modificadores sobrerealizantes, 
proposto por García Negroni (1999) nesta mesma perspectiva. Nesta teoria, Ducrot 
define a argumentação como uma propriedade inerente à língua, sendo a sua função 
primeira. Em sua configuração mais recente, essa argumentatividade não fica restrita 
apenas aos operadores argumentativos, mas também ao léxico da língua, os nomes e 
verbos que Ducrot reúne no termo “predicados”. Estes predicados têm um potencial 
argumentativo que pode ser reforçado ou atenuado quando empregados em um discurso, 
que são chamados de modificadores realizantes (no primeiro caso) e desrealizantes (no 
segundo). García Negroni propõe assim uma terceira classe de modificadores, a classe 
dos modificadores sobrerealizantes, que indicam o grau máximo de um predicado. Estes 
conceitos são ferramentas fundamentais para nossa análise, pois partimos da hipótese de 
que super parece funcionar (no caso que temos estudado) como um modificador que 
indica o grau máximo na escala argumentativa em que se inscreve o verbo ao qual se 
relaciona. Ainda que mobilizemos os conceitos da Teoria da Argumentação na Língua, 
nos inscrevemos na Semântica do Acontecimento, como é desenvolvida por Guimarães 
(2002), ao abordarmos questões relativas à enunciação, tais como a cena enunciativa e a 
definição de enunciação e enunciado, pois acreditamos que a forma linguística super só 
constitui o seu sentido pelas relações que estabelece com outras formas no enunciado e 
pelo modo com que estes enunciados se integram a um texto (Guimarães, 2011). É sob 
esta abordagem que procuramos descrever o funcionamento de super enquanto um 
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modificador argumentativo do verbo. 
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CIRCULAÇÃO URBANA: UMA ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE/DO 
MOTOBOY DE SÃO PAULO 

 
Julia Frascarelli Lucca (IEL-UNICAMP) 

julialucca@gmail.com  
 
A finalidade dessa comunicação é apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Linguística, em nível de Mestrado, na Universidade 
Estadual de Campinas. A partir do dispositivo teórico da Análise do Discurso francesa de 
Michel Pêcheux e dos estudos discursivos realizados sobre o urbano, essa pesquisa tem 
como objetivo geral compreender o funcionamento dos discursos que significam o 
Motoboy na circulação urbana. Nas pesquisas que tomam a cidade atravessada pelo 
simbólico, questionamos sobre como os sujeitos interpretam a cidade e como eles 
mesmos se interpretam na cidade. Procurando centrar-se nessas questões, buscamos 
delimitar nessa pesquisa análises de discursos em que o Motoboy se significa e é 
significado no espaço das vias de trânsito, na cidade, em sua condição de trabalhador e 
em sua relação com os demais sujeitos urbanos. Para isso, o corpus em questão é 
constituído de sequências discursivas de entrevistas realizadas com Motoboys e 
Empresários de Agências de transporte na cidade de São Paulo em 2011, textos da mídia, 
textos de ordem jurídica, falas de especialistas, falas de habitantes da cidade de São Paulo 
e imagens como fotografias, tirinhas. A pesquisa segue a metodologia proposta pela AD e 
partindo da compreensão das condições de produção dos discursos e da Formação 
ideológica capitalista foi possível identificar a Formação discursiva da organização urbana 
e as posições-sujeito urbanista e legalista nos discursos sobre/do Motoboy de São Paulo. 
Foi possível perceber que esses discursos da FD da organização urbana reificam o 
Motoboy, o segregam e funcionam com imagens negativas do Motoboy. A partir dos 
discursos do Motoboy, percebemos que esses ora negam as imagens negativas que 
circulam na FD da organização urbana, ora as reproduzem. Mesmo com seu real sendo 
constantemente sobreposto pelo urbano, é possível pensar resistência na cidade. Vamos 
tentar mostrar indícios/vestígios para compreender esses pontos de resistência. 
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DISCURSO E AUTORIA EM BLOGS PESSOAIS DE AUTORES INDÍGENAS 
 

Lucimar Luisa Ferreira (IEL-UNICAMP) 
lucimarluisa@uol.com.br   

 
A popularização da internet no Brasil é bem recente, mas já aponta para mudanças sociais 
importantes, principalmente no que diz respeito às práticas de linguagem. A sua 
influência já abrange praticamente todas as atividades econômicas, sociais, políticas e 
culturais no país. Com relação aos índios, por mais que a internet ainda esteja longe da 
grande maioria das aldeias, ela já é usada e significada por internautas índios e isso forma 
uma rede de sentidos em circulação no ciberespaço. Lideranças indígenas consideram 
que o acesso a internet pode ser uma das alternativas para falar de suas experiências, 
denunciar o não cumprimento das leis pelo poder público e debater idéias, possibilitando 
a desconstrução de equívocos que contribuem para a manutenção do preconceito. 
Muitos índios navegam na internet, têm e-mails, fazem parte de comunidades virtuais e 
estão nas redes sociais. Dentre as possibilidades de postagem na internet, o blog é um 
dispositivo de grande relevância para os índios, já que proporcionam novas e instantâneas 
formas de legitimação do dizer. Para vários povos indígenas, os blogs são mecanismos 
que possibilitam a publicação de diferentes conteúdos referentes às suas culturas e lutas 
políticas, mas é, acima de tudo, um espaço de se constituir sujeito de linguagem, ou seja, 
de se constituir autores. Neste trabalho abordo o tema da autoria na rede, a partir da 
escrita indígena produzida no espaço eletrônico dos blogs, sabendo que a prática da 
escrita de textos no computador transforma efetivamente a relação do autor com sua 
escrita. Reflito sobre o que é ser autor a partir das novas condições de produção da 
escrita na rede digital, partindo da noção discursiva de autoria formulada por Orlandi 
(2007), através de um deslocamento do conceito de função-autor de Foucault. Nessa 
compreensão da autoria, o texto é uma dispersão de sentidos e a função-autor é a 
dimensão do sujeito, que trabalha permanentemente na contenção dessa dispersão. O 
objetivo do trabalho é compreender a emergência de uma posição autoral indígena de 
resistência nas circunstâncias determinadas de um blog pessoal, tendo em vista o 
processo de textualização. O trabalho tem como enfoque teórico a Análise de Discurso e 
o corpus é formado por diferentes materiais coletados em quatro blogs pessoais de 
autores indígenas. 
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UM ESTUDO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO DE ENUNCIADOS 
DEFINIDORES DO TIPO 'É QUANDO' 

 
Marcel Caldeira da Silva (IEL-UNICAMP) 

marcelcaldeira@gmail.com  
 
O objetivo deste estudo é analisar os aspectos semântico-enunciativos dos enunciados 
definidores que se caracterizam pela relação entre uma palavra ou expressão x que se 
define e uma oração introduzida por “quando”, que designa um evento ou uma situação 
que se considera ser a explicação do sentido de x. Essa relação é marcada pelo verbo 
“ser” no presente, de modo que se obtém a seguinte estrutura: “x é quando...” (por 
exemplo: “Alergia é quando o nosso organismo reage a uma substância que ele reconhece 
como estranha”; “Paciência é quando semeamos e não alcançamos resultados imediatos, 
mas não desistimos e continuamos esperando”; “Puberdade é quando o menino e a 
menina entram na fase da adolescência, quando seu corpo se modifica sexualmente”). O 
que chama a atenção nesse tipo de definição é o fato de seus elementos (definido e 
definidor) apresentarem características distintas daquelas encontradas nas definições 
tradicionais, que costumam   apresentar uma relação de equivalência gramatical entre 
esses elementos, como nos casos em que, na relação “x é y”, tanto x – elemento definido 
– como y – elemento definidor – são sintagmas nominais (por exemplo, “o homem é um 
animal racional”). Analisaremos os aspectos semântico-enunciativos dessas definições a 
partir do quadro teórico da Semântica do Acontecimento, que nos faz pensar, além da 
relação entre elementos linguísticos, o modo como o agenciamento enunciativo, nos 
diversos acontecimentos de linguagem, determina essa relação. Observaremos como os 
direitos e os modos de dizer (de definir), distribuídos pelos espaços de enunciação, estão 
representados nas diversas cenas enunciativas descritas em cada enunciado encontrado e 
em cada texto a que ele está integrado. Os enunciados que constituem nosso corpus são 
provenientes de diversas páginas da internet, de gêneros diversos. Foram obtidos com o 
auxílio das principais ferramentas de busca, por meio de suas opções avançadas de 
pesquisa. (Apoio: FAPESP - Processo 2011/04181-4) 

 
  

mailto:marcelcaldeira@gmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

426 

 

TESTEMUNHOS DE LUTA: ANÁLISE DOS DISCURSOS DE MULHERES QUE 
PARTICIPARAM DA GUERRA POPULAR DO PERU – ATUALIZANDO 

MEMÓRIAS 
 

Monica Vasconcellos Cruvinel (IEL-UNICAMP) 
moluka@uol.com.br   

 
No meu trabalho de pesquisa estudo os processos de subjetivação que constituem as 
mulheres que participaram da Guerra Popular do Peru nos anos 80, no entremeio das 
identificações de gênero, de classe, ideológicas e políticas. A partir dos testemunhos de 
mulheres que participaram do processo revolucionário no Peru, que foram presas, 
continuam presas ou já conquistaram sua liberdade, pretendo analisar como se dá a 
constituição do feminino neste contexto em que a luta de classe e a prática revolucionária 
propiciaram o espaço político e simbólico para a emergência de um movimento pela 
emancipação e conquista dos direitos das mulheres, principalmente camponesas, em uma 
sociedade capitalista, onde elas sofrem violência, opressão e discriminação por parte de 
homens e, também, de outras mulheres. Como se constituem essas mulheres em um 
contexto em que a violência é necessária para a tomada do poder? Onde os riscos de 
morte, de prisão, de tortura, de perseguição, de violação, de sequestro de filhos, de 
isolamento permeiam sua atuação como mulheres guerrilheiras? Que memória elas 
(re)significam e como se significam nela ao terem oportunidade de falar sobre um 
processo  interditado, silenciado e apagado na sociedade peruana? Desta maneira, 
colocamos como objetivo principal de nosso trabalho: - Analisar como se constitui o 
sujeito feminino num processo em que as mulheres participam, através de guerrilhas 
revolucionárias, de uma Guerra Popular Interna, pela tomada de poder. Como as 
identificações políticas, ideológicas, sociais e de gênero se articulam nesse processo de 
subjetivação? 
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MULHER(ES) URBANA(S) E SENTIDOS MIDIATIZADOS: UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA 

 
Valquiria Botega de Lima (IEL-UNICAMP) 

valquiriabotega@hotmail.com  
 
Em princípio, interessa-nos tomar como ponto norteador que as relações que os sujeitos 
estabelecem entre si são relações de sentido. A Análise de Discurso de base pêcheutiana 
(AD), teoria a qual nos filiamos, procura compreender como essas relações funcionam 
produzindo seus efeitos, suas significações. Para estudar os modos de funcionamento dos 
sentidos na relação com os sujeitos, escolhemos como objeto de estudo a mulher urbana. 
Esse é o ponto de partida que nos guiará no processo de escrita da tese, cujo andamento 
se encontra em estado inicial. Temos acompanhado que as questões que envolvem o 
universo feminino e a própria mulher possuem representativo destaque no campo 
televisivo. Junto a isso, temos visto que o universo urbano, bem como, a cidade 
adquirem visibilidade ao serem conjugados com a mulher que aparece midiatizada. Sendo 
assim, buscamos compreender como, na leitura midiática, a mulher urbana se subjetiva, 
e, consequentemente, se significa no espaço da cidade. Para trabalhar com essa questão, 
nós a levaremos ao ambiente escolar, ambiente cuja característica de base é a de ser um 
lugar de interpretação (ORLANDI, 2003). Escolheremos entre uma ou duas Escolas 
localizadas na periferia de Campinas-SP e promoveremos discussões (via oficinas) com 
alunos do Ensino Médio. Nosso arquivo é composto pelas séries televisivas Aline, 
Antônia e Alice. As duas primeiras foram produzidas e exibidas pelo canal de TV aberta 
Rede Globo e a terceira pelo canal de TV por assinatura HBO Brasil. Nosso propósito 
não é o de trabalhar com a totalidade das séries, mas sim, em virtude do princípio 
metodológico da AD, selecionar e recortar trechos dos episódios que abordem a relação 
entre mulher e cidade. Outro ponto norteador da pesquisa consiste em pensar a mulher 
sob a ótica do plural. Por conseguinte, para sustentar e garantir esse raciocínio, nos 
valemos da reflexão feita por Pêcheux (2011) acerca dos objetos paradoxais. Assim, 
olhamos o objeto mulher urbana como paradoxal, porque traz em si mesmo a marca do 
contraditório que o constitui, de tal maneira que não há como produzir um efeito 
interpretativo focado somente no homogêneo. O estudo das séries nos leva a pensar na 
circulação de sentidos que estão organizadas na visão polarizante estabelecida entre os 
espaços de significação centro-periferia. Algumas questões se revelam operantes para o 
exercício de análise, perguntamos então: qual (is) visão (ões) de cidade é (são) produzida 
(s) pelas narrativas seriadas? A par das especificidades de cada mulher urbana dessas 
séries, quais as semelhanças e diferenças entre os modos pelos quais são discursivizadas? 
A cidade de São Paulo, cenário urbano de todas as séries, se significa, também ou não, 
como uma das protagonistas da narrativa, tornando um elemento significativo junto à (s) 
mulher (es) urbana (s)? A propósito da etapa de análise, é importante dizer que não 
somente as séries serão objeto de estudo, mas também os textos produzidos pelos alunos 
em virtude das discussões e reflexões que serão promovidas. 
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RESUMOS DOS PAINÉIS 
 

PAINEL 1 

PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET: O 
FUNCIONAMENTO DOS SITES DOS CANDIDATOS 

 
Autora: Geovana Chiari (CNPq/UFSCar) 

geovanachiari@hotmail.com  
Orientadora: Profa. Dra. Vanice Sargentini (UFSCar) 

sargentini@uol.com.br   

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os discursos políticos veiculados na internet, em 
especial nos sites dos principais candidatos à presidência, durante o período pré-eleitoral 
das Eleições 2010, fundamentando-se na teoria da Análise do Discurso de linha francesa. 
Tendo em vista a rápida mudança das informações contidas nos sites dos candidatos, torna-
se pertinente o acompanhamento e análise dos mesmos, uma vez que, com isso, a 
percepção da realidade política também se transforma, afetando tanto a estrutura 
linguística do discurso quanto a maneira como o leitor o recebe. Essa efemeridade é 
reflexo da sociedade moderna, que é caracterizada pela exacerbada quantidade de 
informações difundidas e pela velocidade com que circulam. Nesse sentido, propusemos 
neste trabalho, a análise das informações contidas nos sites dos candidatos à presidência e 
seu funcionamento, durante o período pré-eleitoral das Eleições 2010, com o objetivo de 
se compreender o novo modelo de organização do discurso político nesta mídia digital. 
As atividades desenvolvidas até então nos permite concluir que os sites apresentam certas 
regularidades quanto ao formato e os conteúdos. Encontram-se disponíveis, para o leitor, 
informações gerais sobre temas distintos como a biografia dos candidatos, suas propostas, 
notícias atualizadas diariamente, além de fotos e vídeos. Os espaços de interatividade 
criados nos sites, ao incentivar a interação entre candidato e eleitor, demonstram que o 
internauta não é visto, unicamente, como receptor de informações, mas como um sujeito 
ativo, podendo opinar, dar sugestões, e até mesmo modificar os discursos veiculados. Por 
meio de alguns aspectos linguístico-discursivos recorrentes nos sites, como: o uso 
frequente de verbos no imperativo, informações breves e apelativas, utilização recorrente 
da primeira pessoa do singular/plural, observou-se que o discurso político adquiriu outras 
características, correspondendo, de certa forma, ao suporte digital em que está inserido, 
e se aproximando, cada vez mais, do discurso publicitário, seja pelos efeitos de verdade e 
proximidade entre interlocutores, seja pelo uso exacerbado de verbos no modo 
imperativo. Verificam-se também alternância de estratégia na estrutura dos sites e 
constantes mudanças das informações veiculadas. Ao mesmo tempo em que são 
apresentadas, logo são retiradas e substituídas por outras. Tais características ratificam o 
que Bauman propôs na metáfora da liquefação, uma vez que estes discursos são 
caracterizados pela efemeridade, fluidez, maleabilidade. A partir das análises, pode-se 
dizer que as mudanças ocorridas no âmbito tecnológico alteraram os discursos políticos, e 
estes, consequentemente, sofreram uma adequação a estes novos suportes. Fatores como 
a velocidade de informações e modos de circulação, a multimodalidade dos sites, as formas 
de interação entre os interlocutores, levam-nos a inferir que há novos regimes de 
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discursividade do discurso político. As transformações ocorridas tanto no âmbito da 
comunicação, como da política, são fruto de uma sociedade que, também, está em 
constantes mudanças. Portanto, faz-se necessária a utilização de um arcabouço teórico-
metodológico interdisciplinar, para que se possa refletir sobre as novas formas assumidas 
pelo discurso político nestes novos suportes. 
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PAINEL 2 

DO SONHO COR DE ROSA AO SABER DE VIVER O 
MARANHÃO: LÍNGUA, DISCURSO E PRODUÇÃO DE 

IDENTIDADES NA PUBLICIDADE DO GUARANÁ 
JESUS 

 
Autora: Thayane Soares da Silva 

thayanesds@gmail.com  
Orientadora: Profa. Dra. Mônica da Silva Cruz 

(UFMA - Universidade Federal do Maranhão) 
monicasc.cruz@ig.com.br  

O Maranhão detém uma rica diversidade cultural composta por festas populares, hábitos, 
arquitetura colonial, literatura, culinária, natureza e outros aspectos que tem sido postos 
pela mídia como marcas de identidade local e que têm se tornado “produtos” usados em 
campanhas turísticas para representarem o Estado como um lugar único. Nesse processo, 
um produto tem se destacado - o refrigerante Guaraná Jesus. Criado no Maranhão, por 
um maranhense, o Guaraná entrou em uma rede de sentidos e passou a ser considerado 
símbolo cultural do Estado. Sendo assim, verificamos a necessidade da análise da 
publicidade do Guaraná Jesus com vistas a contribuir com a investigação dos discursos que 
circulam em nossa sociedade e com as reflexões acerca da articulação dos mecanismos 
linguísticos, discursivos e de diferentes linguagens (verbais e não-verbais; reais e virtuais) 
na intensa construção das  identidades locais. O objetivo principal desta pesquisa, que 
vem sendo desenvolvida no âmbito das discussões do Grupo de Estudos de Linguagem e 
Discurso (GPELD-UFMA), é investigar os discursos, especificamente, em textos 
divulgados na internet (em sites, blogs, jornais, revistas e redes sociais) que produzem 
sentidos sobre o refrigerante Jesus, constituindo-lhe em ícone de identidade maranhense. 
Os procedimentos metodológicos desta pesquisa se sustentam no princípio da 
arquegenealogia, de Michel Foucault (2008), que concebe o discurso como uma dispersão. 
Desse modo, temos analisado diferentes materialidades discursivas: o segundo rótulo do 
Guaraná Jesus; um vídeo de uma peça publicitária do Guaraná Jesus (2010), veiculada na 
televisão e na internet; um anúncio da mesma campanha e dois textos alocados em um 
portal e em um blog, respectivamente. Nesse sentido, buscamos em textos das mais 
diferentes materialidades, na superfície das coisas efetivamente ditas, o que os sujeitos 
discursivizam e como discursivizam as identidades do Guaraná Jesus e dos próprios 
maranhenses. Ademais, o corpus deste trabalho constitui-se de propagandas do Guaraná de 
diferentes épocas (primeiro rótulo e propagandas atuais). Essa seleção foi feita com o 
intuito de verificar a construção histórica da identidade do refrigerante, assim como 
avaliar elementos que reforçam ou rompem com os efeitos de sentido sobre a identidade 
maranhense institucionalizada na campanha do produto. A análise dos resultados permite-
nos evidenciar como a identidade do Guaraná Jesus foi sendo (re)construída através da 
História e perceber como houve um deslocamento da identidade do Guaraná, que hoje é 
propriedade de uma empresa global e, ao mesmo tempo, identificado como ícone local. 
Esse movimento discursivo além de (re)construir a identidade do produto, constrói 
também uma identidade para o “jovem maranhense”, ou seja, o que está à venda não é 
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apenas um refrigerante, mas um valor; e nessa rede de significação  a identidade do 
maranhense torna-se um produto também, a qual  não é reconhecida como legítima, 
como verificamos na análise de alguns contradiscursos, que mobilizam saberes de 
comunicação ou conhecimentos da cultura maranhense para invalidá-la. 
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PAINEL 3 

DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA À 
HISTERIA SOCIAL: AFINAL, QUEM É O PEDÓFILO? 

 
Autor: Alex Barreiro (UNICAMP - Universidade Estadual de 

Campinas) 
barreiro_alex@ig.com.br 

O presente estudo busca através de uma metodologia da análise discursiva perceber as 
construções ideológicas das narrativas dos integrantes da CPI da pedofilia, formada sob a 
liderança do Senador Magno Malta, com o intuito de tipificar a pedofilia nas categorias 
criminais, incluindo crimes de distintas origens no seu termo. Sendo o discurso uma 
prática de construção social, e que só pode ser analisado a partir de seu contexto 
histórico-cultural e suas diversas condições de produção, nos apropriaremos de alguns 
conceitos foucaultianos para discutir as possibilidades que corroboraram para a produção 
de leis que buscam criminalizar “indivíduos perigosos” ao invés e atos criminais. 
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PAINEL 4 

O DISCURSO NO FIO DA IMAGEM: ANÁLISE DAS 
TRANSFORMAÇÕES FACIAIS DA PRESIDENTE 

DILMA ROUSSEFF 
 

Autora: Clara Magda Barbosa Alexandre (URCA - Universidade 
Regional do Cariri) 

claramagda@hotmail.com 

O corpo é uma referência permanente na contemporaneidade. Ele permeia os espaços 
peculiares como o bíblico, o midiático, o literário e o científico sobre os quais circulam 
discursos distintos: de objeto de pecado à divindade, de nobre a esdrúxulo. Essas são 
umas dentre várias as ambiguidades mais frequentes que circulam sobre esse tema quer 
incitados pela fé e adoração ao Corpus Christi, quer pela obsessão carnal, como fonte de 
desejo e morada do “pecado” na persona bíblica de Eva. É nesse âmbito de subjetividades 
que somos e estamos constituídos em sujeitos e que nos leva a pensar o corpo na e para a 
política. Tomaremos, pois, o corpo como uma prática discursiva da política, como o fez 
Dilma Rousseff, até então Ministra da Casa Civil, no governo do presidente Lula, e 
escolhida por este para a sua sucessão, no ano de 2012, pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT). A candidata, a fim de representar uma nova imagem para concorrer ao Planalto 
Central, buscou transformar sua aparência individual, lapidando sua face no intuito de 
assumir uma transparência social que remete a uma memória discursiva do que é ser 
mulher para o outro. Na intenção de compreender os processos de subjetivação, 
adotaremos a proposta teórica e metodológica da análise do discurso de linha francesa 
abordada por Michel Foucault na qual o sujeito é construído no decorrer dos 
acontecimentos discursivos sendo, por conseguinte, fruto do processo histórico e social. 
Nesse trabalho, o corpus de pesquisa é composto por fotografias de Fábio Pozzebom e de 
Sérgio Castro estampadas na revista Época, em janeiro de 2009, que retratam, no jogo 
contínuo entre o antes e o depois, as facetas da ministra-candidata ao submeter-se ao 
bisturi estético-político no qual a ênfase em seu enunciado é dada no intuito de reforçar a 
ideia de governo enquanto forma de democracia representativa. 
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PAINEL 5 

RAP, IDENTIDADE E DISCURSO 
 

Autora: Claudimar Alves Durans (UFMA - Universidade 
Federal do Maranhão)  

claudimardurans@yahoo.com.br 

O Hip Hop, por meio das letras de música (rap) da dança (break) e da arte visual (grafite) 
tem se tornado instrumento de construção de identidade etnicorracial de uma parcela 
significativa da sociedade brasileira residente na periferia das grandes cidades, criticando e 
desconstruindo os padrões e valores referentes à população negra produzidos em diversos 
meios tais como tv, escola, rádio, revistas e, por outro lado, através de uma prática 
político-cultural, reconstruindo outro referencial etnicorracial e histórico para quem 
participa desse movimento. Contudo, apesar do rap de ter surgido nos Estados Unidos, 
em bairros de afrodescendentes e latinos, se expandiu para o mundo através da indústria 
cultural. Para os integrantes do movimento Hip Hop não se configura como uma música 
americana, mas pelo contrário, é reivindicado como uma forma musical que tem origens 
na rítmica africana, nos contadores de história daquele continente – os griots e que em 
cada lugar por qual passou adquiriu formas específicas e locais, retratando o cotidiano das 
comunidades pobres e negras e fundindo-se a elementos musicais diversos, de acordo com 
a realidade cultural de cada país no qual se inseriu. Mas sem sobra de dúvida foi nos 
Estados Unidos que o rap adquiriu proeminência se expandido pelos outros continentes. 
Desta forma, pretendemos investigar neste trabalho as marcas discursivas identitárias 
etnicorraciais de jovens da periferia de São Luís a partir de letras da música rap, de dois 
grupos: PRC e Gíria Vermelha, que fazem parte do Movimento Hip Hop. Par tanto as 
discussões se dão na confluência teórica de duas vertentes: do discurso e da identidade. 
Assim, o olhar investigativo parte da investigação teórica da Análise do Discurso Crítica. 
Considerando que a Análise de Discurso não está restrita à interpretação, trabalhando 
seus limites e mecanismos, como parte do processo de significação (Orlandi, 2005), 
entendemos que não há uma verdade oculta (busca do real significado) atrás do texto a ser 
alcançada. Há sim, possibilidades interpretativas que o analista através de suas ferramentas 
e viés investigativo deve ser capaz de desvendar e compreender. Adotaremos essas 
afirmativas como premissas norteadoras de nosso procedimento de análise. 
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PAINEL 6 

WEBJORNAIS NA CONSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL: UM 

ESTUDO DE CASO DA FOLHA.COM E DO TERRAS 
 

Autora: Dayanne Pereira da Silva (UFBA - Universidade Federal 
da Bahia)  

dayannepsm@gmail.com 

A pesquisa analisa o discurso de notícias, comentários e imagens, com foco na qualidade 
das informações sobre prevenção na cobertura webjornalística sobre a violência sexual 
infanto-juvenil. Os sites escolhidos para análise foram os que estão em segundo e terceiro 
lugar, respectivamente no ranking da pesquisa da ComScore referentes ao consumo de 
notícias no Brasil em 2010, o Folha.com e o Terra. O site G1 que lidera o ranking não foi 
selecionado como corpus da pesquisa por opção metodológica, pois foi analisado em outros 
artigos desta autora. A metodologia utilizada é a Análise do Discurso (AD). Para atingir 
este objetivo foi preciso criar categorias de análise desse corpus, que identificassem os 
atores presentes nas webnotícias, entre elas estão: o suspeito/agressor, a exposição da 
criança ou adolescente, as fontes e a justiça/leis. No âmbito da interatividade, os 
internautas que comentaram essas notícias serão incluídos em duas categorias de atuação: 
interativo ou reativo. A análise de discurso é necessária para perceber traços das 
formações discursivas presentes nos textos jornalísticos e nos comentários. Segundo 
Foucault (2008, p.137) o discurso é um conjunto de enunciados, na medida em que 
provêm da mesma formação discursiva e é onde se localizam as marcas do sujeito. No 
Terra foi analisada a notícia Especialista: autor de violência sexual é próximo da vítima, 
publicada no dia 07 de fevereiro de 2010. No Folha.com foi analisada a webnotícia No dia em 
que o ECA completa 20 anos de vigência no Brasil, aprenda a denunciar, publicada no dia 12 de 
outubro de 2010. Foram escolhidas apenas duas notícias para testar a metodologia de 
análise dentro das seis categorias. O objetivo principal desse estudo é destacar o papel do 
webjornalismo, no domínio dos direitos da criança e do adolescente, referente ao 
tratamento editorial qualificado em temas alusivos à prevenção da violência sexual 
infanto-juvenil. Durante os tópicos de análise serão demonstradas algumas marcas do que 
Foucault chama de “Domínio Enunciativo”, ou seja, “não importa quem fala, mas o que 
diz, não é dito de qualquer lugar”, o jornalista ocupa este lugar privilegiado de fala. 
Durante o processo de análise também será localizado a “prática discursiva” dos sujeitos 
enunciadores. As marcas inseridas nos discursos são para Foucault o “conjunto de regras 
anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma 
dada época” (FOUCAULT, 2008, p.133-139). Nesse contexto, as marcas generalizam ou 
especificam os sujeitos envolvidos, além dos pré-conceitos implícitos em determinados 
enunciados e que alteram o entendimento do tema. A pergunta norteadora desse artigo é 
como os webjornalistas e os internautas podem contribuir para prevenção da violência sexual infanto-
juvenil?, e durante o estudo foi possível diagnostica que houve uma ampliação na 
abordagem, uso de infográficos, utilização de fontes importantes, no entanto, existem 
deficiências, como a carência de estatísticas e excesso de fontes no Terra. No Folha.com 
foi detectada a interatividade no acesso às informações qualificadas do infográfico. 
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PAINEL 7  

RAÇA & INFÂNCIA: APRENDENDO O QUE É SER 
PRETO SOB A ÓTICA DO RACISMO DAS 

INSTITUIÇÕES INFANTIS 
 

Autor: Flávio Santiago (UNICAMP - Universidade Estadual de 
Campinas) 

flavio.fravinho@gmail.com 

 O presente trabalho tem por objeto mapear as percepções de crianças de quatro a seis 
anos, que frequentam uma instituição de educação infantil, em relação à construção do 
marcador social de diferença raça. A proposta tem como foco central analisar a inserção 
das crianças no campo social especificamente em relação à construção do marcador de 
diferença raça. Por meio da análise de discurso orientada pelos referenciais metodológicos 
da genealogia, de inspiração foucaultiana, pretende-se mapear e compreender as práticas 
discursivas referentes ao processo de construção/percepção subjetiva do marcador de 
diferença raça, bem como a maneira pela qual as crianças subjetivam a dimensão racial e 
de que forma esta dimensão emerge na educação infantil. O uso de raça como uma 
categoria oferece subsídios para compreender de que maneira se estabelecem as 
classificações, hierarquizações e construções sociais das identidades dos sujeitos, 
fornecendo subsídios para pensar os lugares ocupados e a situação dos negros e brancos 
em nossa sociedade. No contemporâneo debate racial brasileiro, existem diversos autores 
que interpretam os usos e os sentidos da categoria “raça”, para auxiliar na compreensão 
das possíveis interfaces entre “raça”, classe e gênero, rumo à construção de um 
conhecimento do social que não desconsidere sua diversidade e complexidade. Assim 
sendo, a produção teórico-acadêmica é bastante ampla e dotada de vários enfoques, sobre 
a forma pela qual os pesquisadores brasileiros concebem e elaboram a problemática racial 
brasileira, que influi no tipo de tratamento e de delineamento das estratégias políticas 
direcionadas frente às desigualdades baseadas no marcador social de diferença raça. Nesse 
sentido, o mapeamento da produção social do marcador de diferença raça na pré-escola é 
uma forma de alcançar a compreensão da relação entre o fenômeno estudado e a estrutura 
social, não ficando restrito apenas ao conhecimento da situação das crianças, mas 
procurando entender as formas pelas quais elas reinterpretam e criam novos significados 
no meio social em que vivem. Esta pesquisa se insere no conjunto de estudos com 
crianças pequenas, com base em aportes teóricos da sociologia da infância. 
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PAINEL 8  

FANPAGES COMO INSTRUMENTO DE 
CONTESTAÇÃO SOCIAL 

 

Autora: Helayne Xavier Brás (UFMA - Universidade Federal do 
Maranhão) 

ladymanoel@hotmail.com 

 O Facebook é hoje a mais conhecida e utilizada rede social no Brasil e um dos elementos 
que mais agrada aos seus usuários são as “Fanpages”, páginas com conteúdos específicos 
em que os participantes podem manifestar opiniões e até traços de personalidade. Outra 
faceta das “Fanpages” é o seu poder de mobilizar um grande número de pessoas em prol 
de uma causa, como denúncias, abaixo-assinados, defesa dos animais. Em uma breve 
análise dessa ”cidade azul” que se tornou o Facebook, percebemos um grande número de 
“Fanpages” com conteúdos de caráter social e político. Tais páginas usam especialmente a 
derrisão como gênero textual, revelando o ponto de vista da sociedade sobre assuntos do 
momento, principalmente políticos, sociais e de entretenimento. A derrisão surge como 
um elemento que concatena a crítica e o humor ao mesmo tempo. Talvez por seu caráter 
humorístico consiga circular pelos perfis dos usuários do Facebook com mais facilidade, 
tal circulação é possibilitada pelas ferramentas “curtir” e “compartilhar”, podendo o 
usuário manifestar também a sua opinião a partir da opção “comentar”. Partindo dessa 
constatação, pretendemos analisar a derrisão que compõe os enunciados nessas páginas, a 
partir do dispositivo teórico metodológico da Análise Crítica do Discurso, como um 
recurso utilizado por um autor polifônico - os vários usuários do Facebook - como um 
meio de estabelecer uma relação de forças (Bourdieu: 2002) entre os dominados e os 
dominantes e principalmente um instrumento de negociação cultural entre as classes 
dicotômicas. Partiremos da análise de enunciados verbais e não verbais de quatro 
“Fanpages” cujo conteúdo está relacionado à política, à religião, às mídias publicitárias e às 
relações entre gêneros para perceber as estratégias de negociação social e visualizar os 
micropoderes (FOUCAULT: 2002) que surgem a partir dessa mídia virtual. Entendemos 
que, no mundo contemporâneo, universos como os das redes sociais são um dos mais 
promissores para estudar o funcionamento da dinâmica social e para perceber nuances do 
imaginário coletivo de uma dada sociedade, principalmente pelo fato de tais locais 
tornaram-se o principal ponto de sociabilidade dos mais diversos sujeitos sociais. 

 

  

mailto:ladymanoel@hotmail.com


III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE DO DISCURSO 
Presença e contribuições do pensamento de Foucault 

 para a Análise do Discurso 
 

438 

 

PAINEL 9  

OS DISCURSOS DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS: REPRESENTAÇÕES DE SI 

 

Autora: Lais Moretti Carneiro (UFMS - Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul)  

lais-moretti@hotmail.com 

Este estudo tem por objetivo, a partir de entrevistas cedidas por catadores de materiais 
recicláveis da cidade de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul-MS, analisar as 
representações que estes catadores constroem sobre si. Na atualidade (pós) moderna, é 
visível a consumação em massa e, consequentemente, o aumento do número de material 
produzido, bem como o de pessoas que exercem a profissão de recolhê-lo e vende-lo para 
“consumidores” selecionados que o utilizam como matéria-prima em fábricas de 
reciclagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que foram utilizados os seguintes 
procedimentos metodológicos para a construção do corpus: gravação e transcrição das 
entrevistas, realizadas in locu. Como fulcro teórico, fundamenta-se nos pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso (AD) de origem francesa, que se insere no 
entrecruzamento da Linguística e das Ciências Sociais, imbricando a história, a ideologia e 
os sujeitos catadores de materiais recicláveis. Para tal, apoiamo-nos especialmente na 
noção de representação estabelecida por Michel Pêcheux (1988), nos pressupostos da 
relação de saber e poder estabelecidos pelo filósofo M. Foucault (2005, 2007) e nos 
conceitos de discurso e identidade de Coracini (2003, 2007). Quanto aos resultados da 
pesquisa, o sujeito catador de reciclagem é, constantemente, instado a preencher a falta 
que o constitui, visto que procura sua “completude” e sua “totalização” a partir, 
principalmente, de seu trabalho. Além disso, os discursos dos catadores analisados 
apresentam uma heterogeneidade constitutiva: neles é permitido ouvir a voz do 
aposentado e da classe social baixa que se pré-dispõem todos os dias às mesmas 
necessidades, além do discurso religioso, dentre tantas outras vozes que permeiam o seu 
dizer, tornando-o múltiplo, formado não por uma, mas por várias vozes. Espera-se 
atribuir voz àqueles que estão à margem da sociedade, a fim de discutir os diferentes 
dizeres formadores do seu discurso, uma vez que o sujeito é socialmente constituído. 
Atentando-nos para a questão social, refletir-se-á a respeito dos dizeres do catador de 
material reciclável em uma época marcada pelo discurso da inclusão social. Por extensão 
de sentidos, seu discurso também permite focarmos a atenção naqueles que, com vivência 
e vicissitudes semelhantes, acham-se mergulhados nesse mesmo contexto social. 
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PAINEL 10 

DISCURSO POLÍTICO, DERRISÃO E 
HETEROGENEIDADE DISSIMULADA NA MÍDIA 

CONTEMPORÂNEA 
 

Autora: Lígia Mara Boin Menossi de Araújo  (UFSCar - 
Universidade Federal de São Carlos) 

ligiamenossi@gmail.com 

Esta pesquisa de doutorado objetiva investigar, por meio da Análise do Discurso de linha 
francesa, como se dá funcionamento discursivo do discurso político derrisório no site 
YouTube. O corpus a ser mobilizado são vídeomontagens em que os alvos derrisórios são 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff enquanto candidatos às eleições presidenciais 
de 2006 e 2010, respectivamente. Mais especificamente, buscaremos compreender como 
os atores políticos Lula e Dilma são tornados em derrisão pelo site do YouTube durante 
as eleições 2006 e 2010. Para o desenvolvimento da pesquisa, entendemos que a noção de 
heterogeneidade enunciativa de Jacqueline Authier-Revuz (1990), gestada no programa 
de pesquisa da Análise de Discurso de matriz francesa, se constitui numa importante 
ferramenta conceitual para tomarmos como ponto de partida para refletir sobre a relação 
do discurso com os seus “Outros” constitutivos. Acreditamos que a noção de 
heterogeneidade constitutiva mostrada e marcada formulada por Authier-Revuz embora 
bastante pertinente para dar conta de corpora políticos marcadamente sérios, que 
circulam em suportes textuais tradicionais: livros, jornais e revistas impressas, por 
exemplo, necessita de uma reconfiguração no tocante ao tratamento de corpora políticos 
marcadamente derrisórios, sobretudo os que circulam em suportes não tradicionais, tais 
como o YouTube, em que os enunciadores alojam seus próprios textos. Cremos que 
quando se trata de um “Outro” satírico, zombeteiro, que é trazido para o fio do discurso 
do eu, esse discurso satírico se apresenta sempre dissimulado nos traços do interdiscurso. 
Desse modo, defendemos que para se pensar a derrisão do político em suportes como o 
YouTube a noção de heterogeneidade deve ser expandida e pensada enquanto 
heterogeneidade dissimulada. Desse modo, procuraremos analisar o nosso objeto no 
“entremisturar” descrição e interpretação, isto é, faremos todo um trabalho de descrição 
minuciosa da materialidade lingüística, imagética e sonora dos textos selecionados e no 
mesmo processo evidenciaremos como essas materialidades trabalham 
interpretativamente os acontecimentos políticos dados a circular pelo YouTube. 
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PAINEL 11 

PRÁTICAS DE LEITURA EMPÍRICO-DISCURSIVA EM 
LIVROS POP-UP 

 

Autora: Luana Alves Luterman (UFG -Universidade Federal de 
Goiás) 

luanaluterman@yahoo.com.br 

Esta pesquisa possui o objetivo de analisar novas práticas de leitura possíveis no século 
XXI. Indagamos sobre práticas discursivas de leitura que revelam objetos sígnicos com 
configurações tridimensionais. Os leitores são convocados ou projetados nos espaços e 
nos tempos diegéticos para configurarem uma relação identitária com novos objetos 
sígnicos. A proposta de acesso à arte tridimensional nega formalidades anteriores, ao 
convocar os corpos a nova participação no processo de leitura. Porém, nesse modo 
recente verificamos alguns fatos de adição à operacionalidade tradicional de leitura, pois a 
linguagem verbal também constitui alguns livros pop-up. O corpus está constituído por 
dois livros pop-up: Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, adaptado por Robert 
Sabuda, e O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, tradução de Dom Marcos 
Barbosa. O método utilizado é a análise do discurso de linha francesa. São considerados os 
conceitos de discurso, formação discursiva, memória discursiva e memória interna. Como 
resultados, percebemos que o contato com livros pop-up pode incitar os 
sujeitos/indivíduos a participarem empiricamente da narrativa ofertada, como 
personagens passivos, ou pode sugerir a projeção dos sujeitos nas inscrições diegéticas, de 
modo que a diegese se torne ainda mais real, mais verossímil, com maior impacto quanto 
ao efeito de verdade. Consideramos que a intericonicidade, partícipe desse processo, não 
é apenas a ativação de uma memória discursiva, porque alia também a memória interna do 
indivíduo. Percebemos que indivíduos realizam a intericonicidade tanto ao interpretarem 
a materialidade enunciativa da tridimensionalidade quanto ao se envolverem com os 
modos de interação esperados devido às condições de produção sócio-históricas dos 
objetos sígnicos atuais. Os lugares sociais, instantaneamente assumidos e rapidamente 
descartados, produzem identidades fluidas, flutuantes, fragmentadas, na pós-
modernidade. Estas não são as mesmas para todos os indivíduos: a memória discursiva 
funciona a partir da memória interna, delineada pelas informações adquiridas por meio do 
acesso específico de relações discursivas, que têm como base um arquivo empírico. 
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PAINEL 12 

HIPERTEXTO: UM CALEIDOSCÓPIO TEXTUAL 
 

Autoras: Luciana de Medeiros Nogueira  
lucianaufac@hotmail.com  

Verônica Maria Elias Kamel 
veronicakamel@gmail.com   

UFAC (Universidade Federal do Acre) 

Vivemos em uma sociedade essencialmente grafocêntrica, em que a cultura escrita, 
ampliada pela cultura impressa, está sendo transmutada em cultura digital. Essa 
digitalização da cultura na rede mundial de computadores provoca mudanças que afetam 
todas as esferas sociais e transforma nossas relações com o escrito. Dessa forma, o leitor 
contemporâneo se vê diante de dois modos principais de inscrição e comunicação de 
textos: o impresso e o eletrônico. O primeiro caracteriza-se especialmente pelo livro 
composto por um aglomerado de folhas e páginas dentro de uma mesma encadernação. O 
segundo surge com o advento da informática e, sobretudo, da internet, e seria uma 
representação do escrito em aparelhos eletrônicos como: computador, notebook, 
smartphone, ipad, etc. Em consequência dessa migração do texto para a tela, surgem 
novos gêneros textuais atrelados a novas formas de leitura que exigem, tanto do autor 
quanto do leitor, uma nova postura que leve ao desenvolvimento de estratégias que 
possam possibilitar a produção e recepção desses textos. Esses novos gêneros textuais são 
representados, especialmente, pelos hipertextos que trazem em si recursos áudio-visuais 
como links, gráficos, vídeos, ícones, animações, e outros. Estes recursos alargam as 
fronteiras da intertextualidade e da polifonia, presentes em qualquer texto independente 
de seu suporte. A escola, como um espaço social, também é afetada por essas inovações e, 
responsável que é pelo ensino e estímulo à leitura, deve proporcionar o desenvolvimento 
de leitores críticos e reflexivos. Para isso, ela deve fazer uso de todos os recursos que 
possam propiciar a criação de novas condições de produção de conhecimentos e auxiliar 
no processo de ensino. Assim, este trabalho concentra seu interesse nas possibilidades de 
utilização do hipertexto como ferramenta no processo de aprendizagem partindo de uma 
análise da transmutação da obra “O menino maluquinho”, de Ziraldo, para a tela do 
computador através do site “omeninomaluquinho.educacional.com.br”, observando as 
relações de intertextualidade permitidas por essa nova tessitura. Partiremos do 
pressuposto de que os hipertextos remetem a um processo que proporciona as mais 
variadas combinações e movimentações, ou seja, uma versão caleidoscópica de leitura em 
que o texto midiático, à maneira do pensamento humano, é mais associativo e diverso que 
o texto convencional. Tomaremos como base teórica a Análise do Discurso de francesa, 
com ênfase nos pressuposto de Mikhail Bakhtin. 
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PAINEL 13 

NÃO-URBANA? - CONCEPÇÕES DE LEITURA E 
CAMPESINATO PARA JOVENS MILITANTES DA PJR E 

MST NO PARÁ E TOCANTINS 
 

Autora: Ana Claudia Pereira Leal (UFPA - Universidade Federal 
do Pará) 

letrasanaclaudia@yahoo.com.br 

Este trabalho tem como objeto de estudo os dizeres de jovens militantes vinculados a duas 
entidades camponesas: a PJR – Pastoral da Juventude Rural e o MST – Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. A partir de nosso interesse pelas diferentes concepções 
de leitura para a juventude camponesa, tanto no contexto escolar, quanto nos cursos de 
formação que se dão nos movimentos sociais aqui investigados, e tomando como base 
uma perspectiva discursiva da linguagem e do sujeito (Orlandi, 2002), a qual questiona a 
suposta transparência da primeira e enfatiza o aspecto inacabado e cindido do segundo, 
investigamos e tecemos considerações sobre as concepções de leitura destes jovens e 
como estas contribuem para suas formações identitárias. O corpus consiste de 
depoimentos coletados por meio de entrevistas realizadas no primeiro e segundo semestre 
do ano 2009, com os jovens vinculados a essas duas organizações e assentados ou 
acampados em dois estados: Tocantins e Pará. Nesta oportunidade, os jovens expressaram 
suas concepções de leitura e suas representações de juventude e campesinato. Através da 
análise dos efeitos de sentido, depreendemos que a leitura, embora tenha seu processo de 
ensino-aprendizagem fortemente representado pela necessidade de vinculação aos temas 
do campo, continua sendo vista pelos jovens, de certa forma, como algo utilitário, à qual 
eles recorrem em situações de maior necessidade, tais como: cursos de formação, 
seminários e eventos relacionados à atividade de militância campesina. Porém, no 
cotidiano, em seus lares, relatam que a leitura é pouco praticada; sugere-se, então, o 
conflito entre o desejo de inovação e um discurso pedagógico oriundo, ainda, de uma 
visão mais tradicional. Depreende-se, ainda, formas de representação da educação 
camponesa por meio da comparação com a educação urbana, sendo o contexto urbano o 
referencial para enunciar sobre a educação no campo, cuja definição é frequentemente 
formulada a partir da negação dos valores advindos da educação na cidade. Pudemos 
perceber, também, outros conflitos que permeiam o imaginário desses jovens, o qual se 
apresenta fortemente perpassado pela tensão entre o campo e a cidade. O jovem procura 
constituir sua identidade na genética, por meio de laços consanguíneos, ou por aspectos 
físicos (mãos calejadas e pele queimada de sol). Tais formas de representação da 
identidade camponesa apontam para um desejo de pertencimento que nos permitiria 
estabelecer relações com as teorias acerca da identidade cultural (Hall, 1999). Da análise 
do corpus pode-se sustentar a tese de que, tanto em relação à leitura, quanto no que diz 
respeito à identidade camponesa, os sujeitos da pesquisa têm o espaço urbano quase 
sempre como referencial e parâmetro da identidade camponesa, ora por suas 
proximidades, ora pelas diferenças. Os sujeitos identificam-se, por vezes, com o contexto 
urbano em alguns problemas que são comuns à juventude camponesa e à cidade mas, ao 
mesmo tempo, seus dizerem repelem as praticas urbanas, produzindo um efeito de 
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afastamento que dificulta o diálogo entre o ser jovem na cidade e no campo. 
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PAINEL 14 

HISTÓRIA E ENUNCIAÇÃO: A HETEROGENEIDADE 
ATRIBUTIVA NA PROPAGANDA POLÍTICA DE DOIS 

JORNAIS MINEIROS DE 1930 
 

Autor: Gustavo Leal Teixeira (PUC-MG -Pontíficia 
Universidade Católica de Minas Gerais) 

gustex@hotmail.com 

Neste estudo foi realizado um levantamento sobre a relação entre o valor dos atributos 
relacionados aos políticos Mello Vianna, Carvalho de Brito, Antônio Carlos e Olegário 
Maciel, meio de ocorrência e data do acontecimento discursivo nos jornais em oposição 
política, Gazeta do Norte (GN) e Folha do Norte (FN) da cidade de Montes Claros-MG. 
O período analisado foi de 5 meses, entre abril e setembro de 1930, por ser o que os 
jornais coexistiram. FN era um jornal extinto que renasceu em 06/04/1930 para realizar 
oposição política à GN nas eleições deste ano, já GN foi incendiada pelos revoltosos da 
revolução, tendo seu último número, nesse ano, sido publicado em 27/09/1930. Partiu-
se da hipótese de que era possível definir uma função homogênea na qual o valor (+ ou) 
de um atributo relacionado a um político “x” era determinado pelo jornal (“a” ou “b”) no 
período citado. Esta hipótese se justifica por na década de 20 no Brasil, os jornais 
realizarem abertamente a propaganda política, sendo Mello Vianna e Carvalho de Brito 
filiados à concentração conservadora de GN e Antônio Carlos e Olegário Maciel membros 
da Aliança Liberal, de FN. Com base nesta hipótese, se a figura política “x” no jornal “a” 
fosse qualificada positivamente, no jornal “b” de oposição, “x” seria qualificada 
negativamente. Foram considerados atributos as características qualitativas que 
identificam cada referente político “x” em operações enunciativas diversas, em qualquer 
tipo de texto dos jornais, não havendo restrições nem de gênero jornalístico nem de 
modo de organização do discurso. Não foram analisadas ocorrências à exaustão, sendo 
realizada uma coleta qualitativa de enunciados que ilustram tais operações ao longo dos 5 
mese citados nos jornais “a” e “b”. Após análise dos dados, a hipótese de uma função 
atributiva homogênoa na qual um político alvo “x” teria um valor (+ ou -) atribuído ao 
longo do tempo de acordo com o meio de sua ocorrência não foi confirmada, o valor 
atribuído ao objeto de discurso Olegário Maciel no jornal GN passou de negativo a 
positivo a partir do mês de agosto. A mudança do valor atribuído ao político em GN 
provavelmente deve-se à vitória de Maciel nas eleições de presidente do estado de Minas 
Gerais. Na república velha não era conveniente aos grupos municipais fazerem oposição 
ao governo estadual eleito. Um acontecimento histórico, desta forma, determinou a 
mudança da um acontecimento discursivo em um meio ideologicamente determinado. 
Foi também constatado que o valor atribuído a cada político “x” nos jornais “a” e “b” foi 
determinado no interdiscurso por operações de atribuição diversas. 
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PAINEL 15 

DA BAHIA A KENTUCKY: SUBJETIVIDADE E 
ALTERIDADE DE UMA “METAMORFOSE 

AMBULANTE” 
 

Autor: Nilson de Jesus da Costa Filho 
nilson.drums_@hotmail.com   

Orientador: José A. Uchôa-Fernandes 
zeuchoa@gmail.com   

UFMA (Universidade Federal do Maranhão) 

A música popular brasileira tem sofrido influências de várias vertentes, constituindo uma 
diversidade de ritmos e temas que refletem o próprio caráter heterogêneo de seu povo. 
Tal diversidade cultural produziu inúmeros estilos musicais e diálogos entre eles. Esse 
contexto possibilitou o surgimento de compositores e músicos que têm produzido obras 
que podem nos fornecer pistas sobre as concepções de nação, sociedade e cultura que 
marcaram suas épocas e movimentos estéticos. Este trabalho se propõe a analisar, a partir 
de uma perspectiva discursiva da linguagem e do sujeito (Orlandi, 2002), um recorte da 
obra de Raul Seixas, um dos pioneiros do rock brasileiro. Com uma linguagem 
fortemente perpassada pelo aspecto popular, este artista produziu canções que constituem 
objeto de nosso interesse acadêmico, haja vista o modo como favoreceram a junção e 
ressignificação de duas formas artísticas geograficamente distantes: o rock’n’roll e o 
baião. Ao aproximar e fazer dialogar sua nordestinidade com sua influencia norte-
americana, Raul investe em uma terceira estética, na qual convivem a subjetividade do 
sertanejo e a alteridade que se manifesta em sua identidade roqueira. Em nossa análise, 
pudemos observar que esta junção do eu e do outro é sugerida na interpretação que Raul 
faz do música Blue Moon of Kentucky, do compositor Bill Monroe, de gênero folk com 
Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Ao inserir uma composição na outra, 
por meio do recurso da música incidental, Raul Seixas une dois clássicos, um do folk, 
típico do sul dos EUA e o outro do baião, que nos sugere a relação de Raul com suas 
identidades múltiplas de roqueiro nordestino, o que nos remete a um sujeito descentrado, 
incompleto e múltiplo. A partir desta análise, este trabalho se propõe a refletir sobre os 
diálogos entre o local e o global, o periférico e o hegemônico, e como esse sujeito, por 
meio de sua arte, dava vazão a esses conflitos de um sujeito que se auto-representava 
como uma “metamorfose ambulante”. 
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PAINEL 16 

UMA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS IMPRESSAS EM 
VEJA E CARTACAPITAL, NO PERÍODO ELEITORAL 

DE 2010, SOB O VIÉS DISCURSIVO DA PRODUÇAO DE 
SENTIDOS 

 

Autora: Célia Dias dos Santos (UEL - Universidade Estadual de 
Londrina) 

celiadiassantos@gmail.com 

A relação comunicação e política é temática relevante em nossa pesquisa, considerando 
que a mídia sempre teve influência marcante na escolha de nossos governantes e no 
debate político. Atualmente, as informações estão disponíveis em múltiplas fontes, como 
a internet, a televisão, jornais e revistas. Temos em circulação no suporte revista diversas 
variantes de entrevistas. Para a nossa pesquisa interessa-nos o conceito de entrevista 
política. Na perspectiva da análise do discurso, a entrevista constitui um jogo de 
questionamentos cujo objetivo é o de captar a atenção dos ouvintes para a mise en scène 
de uma revelação. No Brasil, há trabalhos relevantes sobre o discurs o político, contudo 
ainda que seja indiscutível a contribuição desses trabalhos há, sem dúvida a necessidade de 
estender o domínio dos objetos de análise pertinentes. Em nossa pesquisa, articulamos 
pressupostos teóricos da Análise da conversação, Comunicação, Lingüística textual e a 
AD francesa para análise de um objeto midiático. Em nosso percurso analítico 
procuraremos examinar em que medida se manifestam traços característicos da oralidade 
em entrevistas impressas, considerando os aspectos ideológicos pressupostos na cena 
enunciativa, contemplando a relação entre comunicação e política sob o viés discursivo da 
produção de sentidos. O corpus da nossa pesquisa é composto por textos da mídia 
impressa, mais especificamente, as entrevistas da revista Veja e da revista CartaCapital. O 
recorte temporal é o ano de 2010. A delimitação do espaço temporal relacionado ao 
objeto de estudo, ou seja, o período que antecedeu as eleições para presente do Brasil, 
prende-se ao fato de que foi um tempo de confrontos e de disputa pelo poder. Nosso 
corpus discursivo é formado, portanto, das entrevistas dos presidenciáveis de maior 
notoriedade: Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva e Plínio Salgado. Esperamos, dessa 
forma, contribuir com a nossa pesquisa para efervescência dos trabalhos consagrados às 
relações entre a política e as mídias. 
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PAINEL 17 

A CONSTRUÇÃO PELO/NO DISCURSO DAS 
IDENTIDADES QUILOMBOLAS EM JAMARY DOS 

PRETOS – TURIAÇU-MA 
 

Claudemir Sousa (UFMA -Universidade Federal do Maranhão) 
claudemir201089@hotmail.com  

Orientadora: Ilza do Socorro Galvão Cutrim 
ilzagal@uol.com.br   

Esta pesquisa filia-se aos trabalhos do Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discurso 
(GPELD/UFMA) e buscou compreender como se constroem as identidades de sujeitos 
habitantes de comunidades tradicionais, mais especificamente a comunidade quilombola 
de Jamary dos Pretos, analisando os discursos produzidos por seus habitantes, tendo como 
suporte diferentes materialidades linguísticas. O tema emerge da necessidade de 
compreender a identidade de sujeitos habitantes de comunidades tradicionais, verificando 
de que forma o fenômeno da globalização provoca deslocamento e fragmentação nas 
identidades de sujeitos até aqui vistos como únicos (HALL, 2006), fazendo emergir 
identidades descentradas. Objetivando analisar a construção pelo/no discurso das 
identidades dos sujeitos habitantes da comunidade quilombola Jamary dos Pretos 
(Turiaçu-Maranhão) na contemporaneidade, iremos verificar como se constroem os 
conceitos de quilombo e quilombola na formação discursiva dos quilombolas de Jamary, 
analisando os mecanismos linguísticos que oficializam tais identidades e os mecanismos de 
poder que controlam a forma de circulação desses discursos. Para tanto, aplicou-se o 
método aquegenealógico de Foucault (1999), que norteia os trabalhos em Análise do 
Discurso (AD) francesa, procurando verificar o porquê do aparecimento de um 
determinado discurso e não outro em seu lugar. Tal método é a junção dos chamados 
método “genealógico”, que se ocupa dos saberes, e método “arqueológico”, que investiga 
os poderes. O corpus é constituído de entrevistas e conversas com a comunidade de 
Jamary dos Pretos; seleção de letras de músicas de tambor de crioula e de uma música 
composta especialmente para homenagear o aniversário de 170 anos da comunidade; 
histórico da comunidade de Jamary dos Pretos. A produção das identidades tem no 
discurso, enquanto dispositivo de enunciação, seu principal veículo, sendo um efeito de 
sentido produzido pela e na linguagem. O que se buscou analisar nos discursos produzidos 
pelos sujeitos habitantes da comunidade de Jamary foram os mecanismos mobilizados para 
agenciar a identidade. 
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PAINEL 18 

PRÁTICAS DE ENSINO DA LEITURA IMAGÉTICA 
 

Autor: Agostinho Potenciano de Souza (UFG - Universidade 
Federal de Goiás) 

apotenciano@uol.com.br 

Esta análise perscruta o funcionamento da leitura de imagens por meio da perspectiva 
interna desse processo e de práticas de leitura de fotografias, esculturas, pinturas e filmes. 
Trata-se de uma prática de leitura imagética proposta a alunos de um Curso de Letras. 
Partindo do conceito de signo, como unidade fundante dos estudos da linguagem, 
acentuamos o valor dos textos imagéticos que se apresentam no cotidiano habitual do 
leitor, oferecendo uma irradiação de sentidos cada vez mais intensa. Perante essa 
interpelação historicamente confrontativa com a leitura de textos verbais, o sujeito, cuja 
formação discursiva cultivou poucos elementos de metalinguagem, oscila entre 
decodificações, metáforas, crítica, estética e extrapolações dos enunciados visuais. A 
metodologia envolve um estudo dos sujeitos de linguagem em interação discursiva, 
observando-se as condições desse novo estatuto de leitura, quanto aos níveis de 
procedimento de práticas de produção de sentido, o horizonte da recepção, a leitura em 
ação interpretativa dos signos e a cenografia da leitura. Essas questões epistemológicas são 
disponibilizadas aos alunos de Letras para que realizem essas diversas cenas de leitura 
(fotografia, escultura, pintura, filme) e registrem suas construções de sentidos. A análise 
desses dados tem-nos mostrado que predominam interpretações de base parafrástica, que 
a descrição, quando ocorre, não identifica os recursos formais dos diversos suportes e, 
sobretudo, que a subjetividade do leitor está embotada – uma consequência de formação, 
social e historicamente construída, para a leitura como forma de repetição. 
Simultaneamente, encontramos alguns leitores que assimilam bem a teoria e buscam a 
compreensão, a relação interdiscursiva desses objetos de cultura, e elaboram, assim, um 
campo de sentido interativo por assumirem o papel subjetivo de criação de significações 
reguladas pela imagem lida – uma sinalização de novos rumos que os espaços de ensino 
superior propiciam ao sujeito. Consideramos que essa nova leitura – imagética – ainda 
necessita de um processo de aprendizado que valorize as teorias gerais sobre o ato de ler, 
numa perspectiva de letramento dessa prática de cultura cultivada. 
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PAINEL 19 

DO SILENCIAMENTO AO DISCURSO: AÇÃO DAS 
OPERÁRIAS SERGIPANAS NA DÉCADA DE 1930 EM 

SERGIPE 
 

Autoras: Maria Leônia Garcia Costa Carvalho 
marialeoniagarcia@yahoo.com.br  

Jaqueline Lima Fontes 
jaquelinefontes21@gmail.com   

UFS (Universidade Federal de Sergipe) 

No início do século XX, Sergipe se desenvolve, também, no setor têxtil, surgindo no 
início do século XX algumas fábricas de tecido, o que se reflete na vida social do estado, 
fazendo crescer a camada média da população e definindo o proletariado urbano. Em 
decorrência das duras necessidades do cotidiano, as mulheres das camadas mais pobres se 
veem obrigadas a trabalhar e a empregar seus filhos menores, submetendo-se a longas 
jornadas de trabalho em troca de salários insignificantes, inferiores aos dos homens. Tal 
situação as leva a quebrar o silêncio, não só participando dos movimentos sindicalistas, 
mas, aos poucos, soltando suas vozes e denunciando a exploração a que eram submetidas. 
No início, seus discursos surgem na mídia impressa como denúncias anônimas, através da 
voz masculina, depois tomam corpo e se manifestam na tentativa de mudar o estado de 
indigência em que se encontravam. Este trabalho tem por objetivo interpretar o silêncio 
inicial e proceder à análise de discursos femininos de cunho trabalhista do período de 
1930 a 1935. O respaldo teórico para a pesquisa foi a teoria do discurso de Michel 
Pêcheux (1988). 
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PAINEL 20 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ELE NO BRASIL E 
PLE NA ARGENTINA: IDENTIDADES EM PROCESSO 

DE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO 
 

Autora: Nildicéia Aparecida Rocha (FCLAr/UNESP -  
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara) 

nilapro@yahoo.com.br 

Na perspectiva discursiva, de linha francesa e segundo estudos realizados por Hall (2002), 
Souza Santos (2005) dentre outros, que vêm analisando o conceito de identidade, assim 
como os estudos de Celada (2002, 2009, 2010), Serrani (1997, 2003, 2005) e Zoppi-
Fontana (2009), quanto ao processo de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira, 
verificamos que a construção da identidade se dá em processo de constante 
reconfiguração, uma vez que aprender outra língua implica entrar em contato com outros 
modos de ver e de nomear o mundo, e deste modo faz-se necessário “deslocar-se” de si 
mesmo e reconfigurar-se com relação ao(s) outro(s) falante(s) desta nova língua a ser 
aprendida. Em nosso caso trata-se de aprender e ensinar línguas próximas: português e 
espanhol, com traços linguístico-discursivos de aproximações e de deslocamentos. Este 
painel pretende apresentar resultados parciais de um projeto de pesquisa que tem como 
objetivos: verificar como acontece atualmente a constituição da identidade no processo de 
ensino e aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (ELE) no Brasil e de Português 
Língua Estrangeira (PLE) na Argentina, em especial na formação do futuro professor 
destas línguas, contribuindo com propostas alternativas didático-pedagógicas para a sala 
de aula; observar contextos de ensino, os quais possibilitam a inserção do futuro professor 
de Português (PLE) na Argentina e do futuro professor de Espanhol (ELE) nas regiões 
focalizadas, considerando as Leis brasileira e argentina que determinam a oferta do ensino 
das referidas línguas: Ley 26.468, de enero de 2009, que determina la oferta obligatoria 
del Portugués en Argentina e a Lei no. 11.161, de agosto de 2005, sobre o ensino de 
Língua Espanhola no Brasil; construir marco de referência ou categorias interpretativas 
sobre os dados coletados, principalmente quanto à construção ou re-construção das 
identidades na formação dos professores de PLE, no Brasil, e de ELE, na Argentina no 
atual processo de implantação formal do ensino destas línguas tido como estrangeiras. A 
metodologia utilizada pressupõe como instrumentos a realização de análises das Leis que 
promovem o ensino de ELE no Brasil e de PLE na Argentina, assim como de entrevistas, 
questionários e análise dos dados coletados. 
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PAINEL 21 

SALLES DOUNNER: UM LIVRO PARA ALÉM DAS 
IMAGENS 

 

Autor: Daive Cristiano Lopes De Freitas (SEE/SP -  Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo) 

dcristianlopes@yahoo.com.br 

Neste trabalho pesquisamos sobre o livro Art-Nula - Desenhos de Salles Dounner 
publicado em 1992. Nesse fazemos uma análise dos discursos implícitos em suas imagens 
identificando em suas ilustrações a percepção da realidade social contemporânea 
abrangendo temas como desigualdade e exclusão social, marginalidade, relacionamentos 
afetivos. Ao elaborar um diálogo entre as imagens produzidas ao longo do livro Art-Nula 
podemos perceber uma ressonância de pensamentos quanto à preocupação dada à 
importância da vida em tempos que predominam a colonização dos sentidos, a exploração 
da potência de criação pelo capitalismo e a negação do outro para assegurar uma 
estabilidade ilusória. Nossa leitura agrupa suas imagens em diagramas que se destacam 
pelos temas abordados pelo artista. Trabalhando com imagens do corpo, Salles delineou a 
marginalidade que separa os diagramas dos planos molar e molecular em sua esfera social 
e a invisibilidade cidadã o modo como o reconhecimento de uma identidade se apresenta 
como uma ilusão aos olhos e às experiências do artista. Com os diagramas da 
subjetividade sentinela-zumbi, Salles evoca uma percepção sobre o modo como o 
capitalismo mundial integrado vem afetando os sujeitos que se anestesiam para não sentir 
o estranhamento do outro. No entanto, quando o corpo já não tolera mais os limites de 
uma estabilidade forjada e se encontra em meio ao terror e ao desamparo é que o artista 
convoca os diagramas do Terror e do Desamparo. Quando retrata as linhas-marcas no 
corpo, fica evidente a intenção do artista em provocar no espectador o estranhamento que 
fica tão presente nos diagramas do devir-outro mostrando o outro que nos é estranho e 
nos causa desestabilização. No entanto, nos diagramas do corpo vibrátil é que 
encontramos o meio pelo qual Salles assim como Suely encontra a cura para as marcas-
ferida e processa seu reconhecimento da alteridade. Nos diagramas do devir-criança existe 
ainda uma ressonância com o corpo vibrátil ao perceber a relação existente entre a criança 
e o artista que exploram o espaço onde vivem, ensaiam conexões e desconexões e 
experimentam devires. Com os cães e cadelas de rua, Salles leva ao conceito freudiano de 
pulsão de vida e de morte traçando ainda mais uma relação com o realismo grotesco 
estudado por Bakhtin. Esse conceito também é abordado quando Salles constrói seus 
diagramas de Eros tomando como referência a sexualidade feminina. O diagrama do Anjo 
Pornográfico, por sua vez, segue uma vertente onírica tateando entre a femme fatale e a 
bacante, sacerdotisa dos mistérios dionisíacos, visto os elementos presentes entorno do 
Anjo. O último diagrama apontado neste trabalho carrega esta prerrogativa por ser um 
personagem em que Salles deposita em muito sua ética. O herói trágico apresentado na 
figura do Cristo de Salles nasceu do conflito e da luta contra a precariedade da vida. 
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PAINEL 22 

ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA DA CAMPANHA 
“MAIS BRASIL PARA MAIS BRASILEIROS” 

 

Autora: Rosalia Beber de Souza (UFV - Universidade Federal de 
Viçosa) 

rosaliabeber@ufv.br 

O objetivo desta pesquisa foi identificar como os atores eram representados nas narrativas 
dos vídeos divulgados pela campanha “Mais Brasil para Mais Brasileiros” durante o 
governo brasileiro no ano de 2009. Foram selecionados três vídeos que fizeram parte da 
segunda etapa de uma série de campanhas institucionais criadas pelo governo Lula e 
veiculados pela mídia televisiva e pelo site da Presidência da República no link da 
Secretaria de Comunicação Social (SECOM). O que se pretendeu investigar, a partir 
destas representações, foi se os vídeos contribuíam para a manutenção/reforço do sistema 
hegemônico capitalista e, caso isso ocorresse, como se daria esta afirmação através do 
discurso. Além disso, investigamos qual ou quais gêneros estavam envolvidos na 
construção destes discursos, pois, o que era apresentado sob o “rótulo” de campanha, 
mostrou-se mais compatível com o gênero propaganda/publicidade institucional. Como 
método e teoria, utilizamos a Gramática do Design Visual (GDV), proposta por Kress e 
van Leeuwen (2006), aplicando-se como categorias de significados: narrativas, 
interacionais e composicionais e a Teoria Social do Discurso (TSD) como cunhada por 
Norman Fairclough (2001, 1999, 2003) que tem um caráter posicionado, crítico, 
emancipatório, que busca não só a descrição linguística minuciosa, mas também a 
interpretação explanatória crítica dos fenômenos sociais e políticos representados nas 
instituições sociais com formações ideológicas que instauram, reforçam ou naturalizam as 
relações de poder (RESENDE, 2009). Desta forma, em seus modelos de análise de 
discurso, Fairclough se apoia nos estudos da Linguística Sistêmica Funcional de Halliday, 
pois, apesar de fazer algumas modificações, mantém a multifuncionalidade presente 
nestes estudos. As campanhas institucionais criadas pela Secretaria de Comunicação Social 
(SECOM) despertaram a atenção porque, apesar de divulgadas como informativas, 
aparentam, a nosso ver, uma campanha de marketização política. Nossa hipótese é de que 
a ‘campanha’ divulgada sofre um atravessamento do gênero publicitário e foi usada como 
estratégia de “marketing político” para as futuras eleições em 2010. O foco da ADC não 
está apenas na estrutura da texto, mas na relação entre a estrutura e o contexto social, o 
que, para Dellinger apud Henry (2002,), propicia ao analista um terreno amplo de 
análise. Neste sentido, acreditamos que, a partir dos discursos divulgados pela campanha 
em questão, poderemos compreender as relações entre o discurso e a estrutura social 
(dialética) e explicar como elas ocorrem. Especificamente, pretendemos, através da 
análise da ‘campanha institucional’ do governo, investigar as relações de 
poder/dominação e os investimentos ideológicos construídos nestes discursos. 
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PAINEL 23 

CRISTALIZAÇÃO DE IMAGENS E DISCURSO 
POLITICO: O JOGO ENTRE O VERBAL E O NÃO 

VERBAL 
 

Autora: Alessandra Souza Silva  
(UESB -Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 

Orientadora: Edvania Gomes da Silva  
(UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 

O presente trabalho é um recorte do subprojeto intitulado “A relação entre discurso, 
política e mídia na construção de imagens cristalizadas” e tem por objetivo verificar, a 
partir da análise de materialidades verbais e imagéticas retiradas de algumas 
publicações do periódico semanal Veja, como a repetição pode ser utilizada como uma 
estratégia de cristalização de uma determinada imagem. Para tanto, fizemos uma análise 
de títulos de reportagens extraídos das edições 1560, de 19 de agosto de 1998, 1770, de 
25 de setembro de 2002, e 1975, de 27 de setembro de 2006, da capa da edição 1952, 
de 19 de abril de 2006, e de uma imagem extraída das páginas 61 e 62 da edição 
1976, de 04 de outubro de 2006, destacando os enunciados verbais e não verbais que 
as compõem. Quanto ao referencial teórico, nos fundamentamos em postulados da 
Análise de Discurso Francesa, doravante AD, como a noção de memória discursiva, 
cunhada por Courtine, com base no conceito de domínio de memória de Foucault. Os 
resultados iniciais mostram que, no material que compôs o corpus analisado neste trabalho, 
os discursos materializados pelo Sujeito Veja recorrem à repetição de enunciados como 
estratégia para a construção de uma determinada imagem do político Lula. Notamos que 
é recorrente no referido periódico, nos anos em que Lula foi candidato à presidência da 
República, a ideia de que  ele  é um político  desonesto,  uma  vez que  se relaciona 
com pessoas  desonestas.  Esta repetição nos leva a acreditar que Veja, no discurso por ela 
materializada, retoma o enunciado segundo o qual Lula é um político que não inspira 
confiança. Tal construção só é possível por que já circula na sociedade um discurso, 
também cristalizado, segundo o qual uma pessoa é reflexo de suas amizades, como, por 
exemplo, no seguinte ditado popular “Diga-me com quem tu andas que te direi quem 
és”. Assim, é possível afirmar que um discurso não se encerra nele mesmo, pois como 
afirma Orlandi (2001), os discursos se inter-relacionam, apontando cada um para outro(s) 
discurso(s) que o sustenta(m), e, por isso, os discursos não têm um começo ou um ponto 
final, de forma que as palavras significam não só pela língua, mas também pela história, 
visto que o já-dito em outro lugar, e esquecido, também irá significar no que estamos 
dizendo. 
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PAINEL 24 

PRÁTICAS DE LEITURA E FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES: IMPLICAÇÕES PARA A DOCÊNCIA 

 

Autora: Patrícia Borges Gimenes (FFCLRP) 
bg.patricia@hotmail.com  

 Filomena Elaine Paiva Assolini(FFCLRP) 
elainefdoc@ffclrp.usp.br  

Apresentamos os resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica, já concluída, que 
investigou o trabalho pedagógico com a interpretação, em sala de aula, de professores 
alfabetizadores do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de nove anos. Buscamos 
compreender, dentre outras questões, se e como a relação que esses alfabetizadores 
estabeleceram com a leitura, nos cursos de formação inicial (graduação) por eles 
realizados repercutiam em suas práticas pedagógicas atuais. Mais especificamente, 
observamos se os estudantes pelos quais esses educadores são responsáveis ocupam o lugar 
de intérprete, condição basilar para que possam constituir-se como autores de seu próprio 
dizer. Para concretizar nossa investigação, filiamo-nos a um arcabouço teórico constituído 
pela Análise de Discurso de Matriz Francesa (AD), fundada por Pêcheux, pelo referencial 
Histórico Cultural de Roger Chartier (1999; 2001) sobre a questão da leitura enquanto 
prática cultural, pela teoria Sócio-Histórica do Letramento, proposta por Tfouni (1995; 
2008) e por estudos sobre a formação docente, realizados por autores que se debruçam 
sobre essa temática, como: Pimenta (2000), Pimenta e Anastasiou (2004), Tardif (2002) 
e Nóvoa (1992; 1999), dentre outros. O processo metodológico contou com dez 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com professoras de escolas públicas municipais e 
estaduais de uma cidade do interior paulista, observações da prática pedagógica dessas 
professoras e atividades didático-pedagógicas, por elas desenvolvidas em salas de aula, ao 
longo de 2011. Este amplo “espaço discursivo” (Maingueneau, 1997), constituído pelas 
entrevistas, pelas observações das aulas ministradas e pelos materiais didáticos de que se 
valeram em suas práticas pedagógicas, deu origem a alguns recortes, cujas análises 
discursivas assinalaram: 1º) Os sujeitos-professores, quando na posição de estudantes-
universitários, estiveram inseridos em formações discursivas nas quais predominou a 
leitura de textos do gênero acadêmico. Essas formações discursivas projetam formações 
ideológicas que indiciam uma formação fundamentada em um discurso pedagógico 
tradicional, D.P.E., no qual vigora a ilusão da transparência da linguagem e dos sentidos, 
bem como a crença de que o ao estudante cabe, unicamente, o lugar daquele que 
reproduz os sentidos literais e legitimados institucionalmente. 2º) Nas formações 
discursivas nas quais se inscrevem atualmente, já na posição de sujeitos-professores,  
predominam, em suas aulas, atividades de leitura parafrástica e, em consequência disso, 
os  estudantes pelos quais são responsáveis  ocupam a  posição de repetidores de 
enunciados que não lhe fazem sentido algum. Decorre daí um dos fatores pelos quais os 
alunos distanciam-se da leitura. 3º) Observamos também que os sujeitos-professores não 
se atrevem a atribuir sentidos, permanecendo inseridos em formações ideológicas que 
lhes ditam o quê e como devem interpretar e desenvolver suas práticas pedagógicas 
profissionais. Entendemos que, tanto os cursos de formação inicial quanto os de formação 
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continuada, devem proporcionar condições de produção favoráveis para que o futuro 
professor ou aquele já em exercício profissional possa vivenciar situações com a leitura a 
que lhes permitiria expressarem sua subjetividade, falarem de si mesmos, reelaborar e 
ressignificar seus saberes e práticas pedagógicas. 
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PAINEL 25 

DIÁLOGOS COM A AUTORIA EM UMA EXPERIÊNCIA 
DE ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 
 

Autora: Érica Mancuso Schaden (GEPALLE – FFCLRP/USP) 
ericamscha@gmail.com   

Fundamentadas na Análise de Discurso de matriz francesa, particularmente nas 
contribuições de Pêcheux, Foucault e Orlandi e na abordagem Sócio-Histórica do 
Letramento, investigamos as (im)possibilidades de estudantes do ensino fundamental 
ocuparem o lugar de autor, nas produções linguísticas, orais e escritas, por eles realizadas. 
Nosso corpus é constituído por sessenta e quatro produções linguísticas, coletadas a partir 
de uma experiência de estágio curricular do curso de Pedagogia, da FFCLRP-USP, na 
qual realizamos com os estudantes atividades de leitura, interpretação e produção 
linguística, a partir da obra Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. Para o 
presente trabalho, selecionamos, especialmente, as produções linguísticas escritas 
decorrentes de elaborações de uma carta-resposta àquela enviada pelo personagem 
principal do texto acima citado, o menino Muidinga. As análises preliminares assinalam 
que: a) em condições favoráveis de produção, ou seja, naquelas em que são oferecidas aos 
estudantes oportunidades para ocuparem o lugar de intérpretes-historicizados (Assolini, 
2003), os estudantes arriscam-se à produção de sentidos, condição fundamental para que 
possam ocupar o lugar de autor de seu próprio dizer; b) diferentes atividades didático-
pedagógicas proporcionam aos estudantes relacionarem-se com diversos portadores de 
textos, compreendendo sua função social, sensibilizam-nos e instigam-nos à produção 
linguística; c) é possível observar que alguns estudantes conseguem ocupar o lugar de 
autor, posto que produzem textos marcados pela coesão e coerência, além do título; d) é 
recomendável que o trabalho pedagógico com a leitura no ensino fundamental cuide 
também do processo polissêmico de linguagem, o que pode  incitar os estudantes à 
produção de novos sentidos. 
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PAINEL 26 

A IMAGEM DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA 
SOB A ÓTICA DE ESTUDANTES FORMANDOS DO 

CURSO DE LETRAS 
 

Autor: José Eduardo Santos Tavares de Jesus 
tavareseduardo@live.com.pt  

Orientadora: Maria Emília de Rodat de Aguiar Barreto Barros 
mebarreto58@yahoo.com.br    

O presente trabalho constitui uma abordagem parcial do projeto PIBIC de igual 
nome; teve como objetivo analisar qual a imagem que os estudantes universitários 
(8ºe 9º períodos) do curso de Letras Português (Universidade Federal de Sergipe  - 
UFS, Campus Prof. Alberto Carvalho, em Itabaiana/SE) fazem do professor de língua 
materna, de si mesmos e do seu futuro objeto de ensino (a LP). Procuramos, então, 
averiguar como esses estudantes percebem a língua portuguesa enquanto uma disciplina; 
observamos ainda a quais práticas eles foram submetidos no processo de 
ensino/aprendizagem e se elas contribuíram para um aprendizado eficaz. Com isso, 
pretendemos investigar por que o ensino de língua materna tem assumido, no âmbito 
deste Estado, uma perspectiva prescritiva, um conjunto de regras gramaticais que devem 
ser apreendidas para uma simples reprodução. Como aporte teórico, trazemos à tona os 
postulados de Bakhtin (1997) sobre a teoria da comunicação verbal, os quais visam à 
interação entre o locutor e o interlocutor, numa perspectiva dialógica da linguagem. 
Apresentamos ainda os postulados de Foucault (1996, 1997), segundo os quais existem 
mecanismos que controlam, disciplinam e punem os estudantes, objetivando controlar o 
discurso, pois, segundo ele, só circulam na sociedade os discursos com valor de verdade 
(do professor, dos livros didáticos, da gramática,  por  exemplo). Explicitamos  também  
o  conceito  de  silêncio,  conforme  Orlandi (2002), uma vez que tal concepção de 
ensino promove o silenciamento das variedades linguísticas trazidas pelos alunos. 
Outrossim trabalhamos com conceito de discursos constituintes, tal como postula 
Maingueneau (2006), devido ao caráter de verdade adotado pelo discurso desse modelo 
de ensino. Desse mesmo autor, utilizamos o conceito de ethos, o de cena da enunciação, 
dado o nosso interesse em avaliar a construção de imagens. Trabalhamos ainda com os 
postulados de Soares (2001), Guimarães (2005) e outros pesquisadores que igualmente 
contribuem para a discussão acerca do ensino de língua. Ressaltamos que este trabalho 
está circunscrito  à  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa.  No  âmbito  da  pesquisa  
qualitativa, situamos a nossa investigação como fenomenológica, por conta da relação 
entre pesquisador e pesquisado. 
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PAINEL 27 

A INQUIETUDE EM MAFALDA: MEMÓRIA, 
HISTÓRIA E DISCURSO 

 
Autora: Kellma Barbosa Simplicio (UFMA) 

kellma.simplicio@hotmail.com  
Orientador: José A. Uchôa-Fernandes (UFMA) 

zeuchoa@gmail.com    

Entre os anos 60 e 70, o desenhista Quino apresenta à Argentina, a pequena Mafalda, uma 
garotinha de apenas 6 anos, com um forte caráter engajado, e grande admiradora do 
ícone pop da época, os Beatles. Essa personagem aparece pela primeira vez na revista 
semanal “Primeira Plana”, dentro do universo das Histórias em Quadrinhos e, com o 
humor e ironia pertencentes ao gênero, foi conquistando a sociedade argentina com suas 
considerações sobre política, que remetiam a temas como o racismo, o feminismo, a 
censura, a repressão, as ditaduras militares, a Guerra Fria, as armas nucleares, o 
consumismo e o uso de novas tecnologias, a educação, e as questões éticas e religiosas 
que envolviam o Vaticano. A personagem de Quino caracteriza-se por uma riqueza 
temática que retratava as angústias e inquietações da sociedade argentina. A personagem 
surge em um contexto em que os regimes políticos ditatoriais eram uma realidade, 
principalmente na América Latina e, talvez por isso, esses eram representados por certo 
efeito de normalidade para a maioria da população, o que acaba por silenciar formas de 
resistência a tais regimes. No seu país de origem, a Argentina, por exemplo, já haviam 
ocorrido dois golpes militares. Nesse mesmo contexto histórico, a Análise de Discurso 
(AD) iniciava seus primeiros estudos, na França, visando confrontar a ilusão da 
transparência e univocidade da linguagem, questionando uma suposta unicidade e 
centramento do sujeito. Assim, a AD contribuía para a desconstrução  dos  discursos  
ditatoriais  (de  direita  e  de  esquerda),  ponderando  sobre  a distribuição desigual dos 
dizeres e sentidos e suas relações com o exercício do poder e as assimetrias sociais. Nosso 
estudo se propõe a refletir sobre as Histórias em Quadrinhos (HQs) de Quino, mais 
especificamente, as HQs de Mafalda e demais personagens que compõe essas tiras, 
tomando como bases teóricas a Análise do Discurso (Orlandi, 2002) e a Semiologia 
Histórica (GREGOLIN, 2011). Buscamos elencar e ponderar sobre as características 
discursivas das HQs como a metáfora, a ironia e a hipérbole, visando estabelecer relações 
entre as materialidades discursivas de textos verbais e não verbais. No campo da AD, 
busca-se compreender as discussões que envolvem sociedade, historicidade, língua e 
concepções de identidades, em busca das marcas ideológicas que perpassam as tirinhas da 
Mafalda. A partir da contribuição da Semiologia Histórica, nosso trabalho busca avaliar o 
papel da memória e como ela se relaciona com as imagens e os discursos presentes na 
obra do argentino Quino, por exemplo, nos jogos de metáforas que se observam com 
grande frequência nas tirinhas, que foram publicadas ao longo desses anos. 
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PAINEL 28 
REPRESENTAÇÕES DE PROFESSOR E ENSINO EM 
COMERCIAIS DE UM CURSO DE INGLÊS ONLINE 

 

Autora: Amanda Oliveira Lima (UFMA)   

O presente estudo apresenta resultados parciais de pesquisa de Iniciação Científica e visa 
refletir sobre os discursos e formas de representação do papel do professor, bem como do 
processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira em comerciais de um curso de 
inglês on-line, veiculados nos meios de comunicação, mais especificamente, na televisão e 
no ciberespaço. Para tal, adotamos uma perspectiva discursiva da linguagem e de sujeito, 
confrontando a ilusão da transparência, da intencionalidade e da suposta univocidade da 
primeira e ressaltando o aspecto cindido, inacabado e descentrado do segundo 
(ORLANDI, 2002). Para a constituição do corpus, selecionamos comerciais da mesma 
instituição que circularam (ou ainda circulam), simultaneamente, no Brasil e na 
Argentina, sendo que as nacional e estrangeira são de teor similar. Nosso interesse por 
este conjunto de peças publicitárias se deu por conta da forte resistência que um desses 
comerciais enfrentou no Brasil, tendo sido alvo de críticas por parte de entidades 
representativas dos docentes de Inglês, como a BRAZ-TESOL, e de demais professores 
por meio das redes sociais Facebook e Twitter.  A análise do corpus nos sugere efeitos de 
sentido que atribuem grande valor aos cursos on-line, segmento que vem crescendo no 
país em decorrência, dentre outros fatores, da ampliação do acesso às Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), em detrimento do contexto presencial de ensino-
aprendizagem de línguas estrangeiras. A partir da análise desses dizeres buscamos refletir 
sobre alguns pré-construídos que são colocados em funcionamento, atribuindo o lugar do 
professor no processo de ensino-aprendizagem. Nessas primeiras análises, pudemos 
observar que o professor não-nativo de inglês é insistentemente submetido a comparações 
com o docente nativo, sendo este último representado como mais eficaz na tarefa de 
ensinar a língua inglesa. Sobre as representações de ensino e do ambiente escolar que 
emergem desses dizeres, pudemos encontrar pistas discursivas que sugerem formas de 
representar a escola presencial como o espaço de um ensino arcaico, pouco efetivo e fora 
de sintonia com o que Bauman (2000) chama de Líquido Mundo Moderno, em 
detrimento do ensino on-line, supostamente dinâmico e flexível, no qual o processo pode 
ser iniciado e interrompido de acordo com a fluidez do tempo disponível ao aluno-
cliente. 
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PAINEL 29 

A MULHER NO DISCURSO PUBLICITÁRIO E A 
CONSTRUÇÃO DE SUA IDENTIDADE 

 
Júlia Pereira Batista (UFU) 

juliapereirabatista1@gmail.com  
Orientador: Prof. Dr. William Mineo Tagata   

Há muito tempo, os anúncios publicitários fazem parte de nossas vidas. Muito mais que 
vender ideias e produtos, as propagandas constroem identidades de acordo com o que se 
deseja consumir. Os indivíduos identificam-se cada vez mais com aquilo que consomem e 
é neste processo que as ideologias inseridas nas propagandas funcionam. As ideologias 
também constroem identidades que fazem com que indivíduos acreditem que ser de tal 
modo ou representar determinado papel social é a sua função como ser humano e condiz 
com a sociedade em que estão inseridos. Esses papéis sociais definem a forma de agir dos 
indivíduos dentro de um grupo ou instituição, e os anúncios utilizam-se desses papéis para 
criar o processo de identificação que cada sujeito realizará individualmente com as 
propagandas em veiculação. Neste processo de identificação, uma boa parte dos anúncios 
tem como público alvo a mulher. As identidades construídas da mulher dizem respeito 
aos seus papéis sociais preconizados. São muito comuns anúncios que reforçam a 
identidade de mãe, de dona-de-casa ou de mulher como objeto sexual. Dentro do 
discurso publicitário, além das identidades, a imagem constitui um elemento importante, 
pois seu potencial semiótico tem sido cada vez mais utilizado e sua relação com o 
conhecimento mais valorizado. Dessa forma, a conexão existente na modernidade entre 
conhecimento e imagem é cada vez mais importante para análise de anúncios 
publicitários, observando que este conhecimento constrói na relação texto-imagem 
sentidos passíveis de análise. O texto também constrói sentido e identidade, pois é 
carregado de valores e ideologias que influenciam o interlocutor, sendo assim, é 
importante compreender não só como as identidades constituem-se, mas também como o 
texto e imagem interagem para criar sentidos e reforçar as identidades construídas. É 
importante também buscar entender os elementos que compõem as identidades presentes 
nos anúncios publicitários, pois inegavelmente as propagandas fazem parte de nossa 
sociedade, determinando e influenciando o que comprar. A partir desse estudo, é preciso 
olhar para um anúncio e vê-lo além de sua principal função, vender um produto, 
buscando analisá-lo criticamente pensando na relação palavra-imagem, nos elementos 
presentes que constroem sentidos e identidades representadas de acordo com o público 
alvo. 
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PAINEL 30 

DIREITO, DISCURSO E RELAÇÃO DE PODER E SABER 
NO FACEBOOK 

 
Carla Andrea Pereira de Rezende 

carlaadvrezende@hotmail.com   

Pretende-se analisar as “relações de poder e saber” dos discursos do facebook Advogados 
Públicos acerca das questões cotidianas e sociais circulantes, discursos esses realizados por 
seus usuários. A rede social virtual congrega ao indivíduo a representação positiva do 
poder, pois qualquer indivíduo dentro da rede poderia fazê-lo se assim o quisesse de 
forma democrática e sem repressões. Os sujeitos que lá estão almejam o poder, através 
do ingresso no cargo público em destaque. Essa prática de exercício de poder constrói 
também subjetividades, de modo que o usuário se sente detentor de liberdade de 
expressão e um ser que possui voz e autoridade. Os posts do Facebook Advogados 
Públicos destacam a ordem discursiva, as regras, os controles que o sistema jurídico 
estabelece para várias áreas do Direito de forma a precisar o “poder e saber” vigente deste 
ou daquele ramo jurídico. O Quiz têm a função de estratégia discursiva para a 
memorização e informação dos modos de dizer e de pensar dos juristas e concurseiros. 
Parte-se da premissa de que o poder tem seu funcionamento em cadeia, não se fragmenta 
em partes (aqui e ali). Ele funciona e é exercido em rede. Todos somos detentores e 
titulares de um certo poder, motivo pelo qual, o poder é veiculado. O aporte teórico 
configura-se da perspectiva discursiva francesa, nos estudos foucaultianos no que 
concerne aos conceitos de discurso, práticas discursivas, poder e subjetividade. Se o 
poder é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por alvo e 
resultado os indivíduos em sua singularidade. Então, para individualizar uma pessoa, 
utiliza-se do exame, que é vigilância permanente, classificatória, que permiti medir, 
localizar, utilizar e julgar ao máximo o indivíduo. Assim, o facebook Advogados Públicos 
funciona como um meio para as práticas ou relações de poder e saber, para o seu 
exercício, na medida em que coloca em destaque a posição de determinado juristas e não 
outros, em determinado lugar e não em outro. O discurso técnico, denso e informativo 
se revela nas práticas discursivas de forma descontraída e interage de forma positiva. 
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