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Cadastrado desde 2012 no diretório do CNPq, o Comunica mantém uma perspectiva 

discursiva ao voltar-se para as inscrições linguísticas na comunicação, o que implica estudar as 

materialidades da cultura. Trata-se, portanto, de um fórum permanente sobre objetos discursivos 

característicos do período que vivemos, que é abordado da perspectiva de Santos (2000) como 

período técnico-científico informacional, isto é, como conjuntura altamente tecnificada, na qual 

se instaura a hegemonia do conhecimento científico, fartamente distribuído por mediações 

editoriais variadas, em fluxos intensificados de informação – tanto no que tange aos conteúdos 

informados quanto às estruturas formais que os dispersam, também elas informacionais, como é 

o caso das plataformas de base algorítmica. Com essa orientação, o grupo de pesquisa, que 

recebe também pesquisadores de outros grupos em seus encontros de estudo, trata sobretudo dos 

fluxos de texto na sua relação com a atual divisão do trabalho intelectual, de modo que 

interessam fundamentalmente os processos de criação, de edição e as mediações constitutivas. 

Assim, temos consolidado nossos trabalhos em torno de reflexões sobre: (i) as diversas escritas 

profissionais e seus processos de edição, visando compreender a autoria e a leitura como lugares 

discursivos correlatos e implicados em mediações variadas, considerando a cibercultura; (ii) as 

materialidades do discurso literário, visando estudar a produção, a circulação e as 

transmidiações de obras e objetos correlatos, a elas associados. Para tanto, nos reunimos em 

torno de textos que pautam reflexões sobre a comunicação no mundo contemporâneo – não 

necessariamente textos de comunicação, não exatamente teorias de um campo específico, e a 

amplitude desse território parece pertinente na medida em que, estribado em questões 

fundamentais da linguística, permite tratar fenômenos de língua e linguagem na sua relação com 

elementos extralinguísticos, investigando práticas novas, retomando conhecimentos fundadores, 

abordando problemáticas que se põem como cruciais não só aos pesquisadores e profissionais 

da linguagem, como a qualquer cidadão que assuma sua condição de partícipe na construção 

social e política das comunidades em que vive, isto é, sua condição irredutível de interlocutor. 
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Em um período em que ainda se diz que o livro vai acabar, dada a facilidade 

proporcionada pelas novas plataformas de leitura, tanto e-readers quanto comunidades na 

internet que disponibilizam textos para leitura livre, que propõem um novo suporte para a 

cultura escrita, escritores independentes que publicam inicialmente por meio dessas plataformas 

ainda precisam da consagração oferecida pelo “objeto livro”, no formato impresso. Assim, 

tendo em mente a história do livro, isto é, considerando sua produção antes da invenção de 

Gutenberg e daí à sua substituição pelos microfilmes nas grandes bibliotecas (CHARTIER, 

1997; DARNTON, 2010), nota-se uma tendência atual para o percurso inverso: o livro precisa 

sair da tela para o papel para ser legitimado. Com essa hipótese de trabalho, buscamos explorar 

o conceito de livro (como, por exemplo, em RIBEIRO, 2011) para discutir o de discurso 

literário, delimitando como objeto de estudo duas plataformas de leitura online: Wattpad e 

Widbook. Procuramos observar como cada uma das comunidades discursivas que suscitam se 

relaciona com os textos que disponibilizam, bem como o modo de apresentá-los e denominá-los 

(há uma categorização genérica que põe problemas interessantes). Buscamos, portanto, 

compreender a influência do mídium (MAINGUENEAU, 2008) no modo como o material é 

recebido pelos leitores e como isso afeta o trabalho dos escritores. É pertinente mencionar, 

ainda, como essa forma de mediação editorial põe em relevo a relação do espaço canônico com 

a decorrente gestão do espaço associado (MAINGUENEAU, 2012): essas plataformas de 

leitura permitem – e mesmo obrigam – que o escritor seja responsável pela gestão do que 

produz, uma vez que seus textos não passam por qualquer tipo de tratamento editorial 

institucionalizado, e, também, do que se diz sobre o que produz, já que é o responsável por fazer 

sua obra circular, na maioria das vezes por meio de redes sociais. 
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Com base no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, especialmente em 
desdobramentos recentes propostos por Dominique Maingueneau (2006, 2008, 2010), 
analisamos a questão da criação e da autoria no “mundo dos fãs”, mobilizando os conceitos de 
discurso constituinte, ritos genéticos e paratopia criadora, com ênfase em suas correlações, 
para estudar materiais obtidos a partir do site Archive of Our Own, pertencente à Organization 
for Transformative Works, uma organização feita de fãs para fãs a fim de preservar a história 
dos fandoms – comunidades de fãs com interesses similares que interagem e participam de 
atividades de fãs por meio de discussões ou trabalhos criativos, como as fanfics (ficções 
escritas por fãs) – e apoiar qualquer tipo de trabalho feito pelos mesmos. A partir disso, 
tentamos contribuir para a sistematização de categorias nos estudos linguísticos-discursivos 
das fanfics, ao identificar os aspectos do fandom que influenciam a escrita das fanfics e, assim, 
verificar quanto da autoria se pode atribuir tecnicamente à fanfic writer (a autora das fanfics), à 
beta-reader (a sua editora/revisora) e ao texto-fonte, considerando as três instâncias apontadas 
por Maingueneau como constitutivas da paratopia criadora (a saber, pessoa, inscritor e 
escritor), que se entrelaçam em um nó borromeano, indiciando implicações recíprocas. Com 
isso, pretendemos verificar como se dá o atravessamento do interdiscurso no material que foi 
criado, que é um trabalho sobre um texto-fonte que tem alguns de seus elementos reescritos e 
remodelados sempre com a perspectiva da cultura de fãs, mais especifcamente, da 
comunidade constituída em torno de dadas regras e possibilidades de experimentação. Para 
tanto, focalizamos a preparação de um texto a ser publicado, seu processo de edição. Ao nos 
debruçamos na análise no material cedido pela autora Vague_Shadows, levantamos a hipótese 
de que o material literário dos fandoms põe problemas para a noção de discurso constituinte, 
uma vez que é, por definição, um trabalho derivado: não seria literatura, então? Pretendemos, 
impulsionados por esse achado, compreender melhor a organização e o funcionamento dessa 
autoria, que está intimamente ligado ao processo de mediação editorial que se dá no mundo 
dos fãs. 
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Neste Projeto de Pesquisa objetivamos contribuir para compreender como opera o 

telejornalismo atualmente, ao identificar o modo de constituição do ethos discursivo da Globo 

News - uma das maiores produtoras de notícias do mundo -, focalizando três aspectos: 

publicidade, cenografia e posicionamento. Descrever a construção do ethos discursivo da Globo 

News implica mostrar a imagem que a Globo News constrói de si nos enunciados publicitários, 

que estão encadeados a outros tipos de enunciados que com eles dialogam, todos entendidos 

como práticas discursivas voltadas a seduzir, exercer poder e convencer um coenunciador de 

que se usa a “verdade” como instrumento, que isso confere, per se, credibilidade, e que, assim, 

domina-se o jornalismo. Procuramos também verificar se e como ocorre a relação dessa 

instituição com o ciberespaço e a cibercultura, que estão inescapavelmente implicados na 

constituição de uma imagem jornalística contemporânea, e avaliar em que medida o jornalismo 

produzido pela Globo News – e dela produtor – atende aos princípios fundamentais da 

deontologia: instrumento de regras determinados pelas atividades profissionais, que é produzido 

também pela colaboração dos usuários, com o intuito de atender às necessidades da população. 

Para tanto, delineamos certos traços da história da televisão brasileira e da Rede Globo até a 

chegada da TV paga ao mercado nacional, que viabilizou o surgimento dos canais nacionais no 

formato All News (termo usado para designar uma emissora cuja programação é composta 

apenas de notícias ou reportagens, ou seja, de cunho estritamente jornalístico). Desse modo, 

serão selecionadas como corpus de referência duas campanhas publicitárias intituladas “Nunca”, 

lançada em 2010, e “Informação é vital”, de 2013, produzidas pela agência F/Nazca Saatchi & 

Saatchi, cinco vinhetas lançadas em 2014 e chamadas de programas e de aplicativos para celular 

do canal. A abordagem teórico-metodológica que seguiremos tem por base a constituição 

discursiva do ethos, tal como proposta por Dominique Maingueneau, inscrita no quadro teórico 

da Análise do Discurso de tradição francesa. 
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Como registra Maingueneau (2012), a doxa da estética romântica privilegia a 

singularidade do autor e minimiza o papel do leitor e das práticas discursivas que circundam a 

criação literária. Para o crítico isto não pode ser diminuído da literatura, visto que o autor ao 

escrever algo pertence a um campo discursivo que envolve combustões de enunciados. Em 

suma, a escrita do autor literário não nasce de forma contingente, mas de condições de poder 

que influenciam na circulação de sua obra e propriamente de sua imagem. O autor, portanto, 

para que seja circulado e visto necessita de um determinado comportamento e reconhecimento, 

por mais que alguns escritores e poetas afirmem que isso não seja verdade; de fato, aqueles que 

renunciam a esta imagem, consolidam já um imaginário sobre si. Por isso, para entendermos o 

que seria este autor, recorremos à noção de paratopia criadora, proposta por Maingueneau (Cf. 

1996, 2006); esta noção pode ser compreendida como o entrelaçamento de três instâncias, que 

se definem por aspectos biográficos, sociais e linguísticos, especificamente como uma dinâmica 

entre pessoa, escritor e inscritor. Isso supõe considerarmos seu suporte, sua distribuição 

material, edições, públicos presumidos etc. Assim sendo, propomos uma análise do caso Milton 

Hatoum, escritor nascido na região Norte, formado em Arquitetura e professor afastado da 

Universidade Federal do Amazonas que recebeu três prêmios Jabuti e atualmente considerado 

um escritor canônico. Também é reconhecido pela imagem midiática que possui e, no ano de 

2015, terá duas de suas obras adaptadas para cinema e uma para minissérie. Além disso, no 

website Skoob é um dos mais visitados, tem mais de 150.000 mil exemplares vendidos, 15 

traduções e é editado pela Companhia de Letras, sabidamente main stream no meio literário. 

Com estes dados, compreenderemos assim essa paratopia criadora: como as práticas 

discursivas interferem na imagem de um autor e circulação de uma obra; como surgem as 

considerações do espaço canônico envolvido; que motivos fazem que a obra seja publicada, 

circulada.  
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Esta pesquisa põe no centro da investigação um objeto digital que se inscreve na 

problemática da divulgação da ciência, mais especificamente, divulgação científica das ciências 

humanas no Brasil: trata-se do blog SciELO em Perspectiva - “Humanas”, criação da Rede 

SciELO de publicações, que se dedica particularmente a aumentar a visibilidade das produções 

e periódicos, indexados na coleção da biblioteca virtual brasileira, das áreas de “Humanas” – 

ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes. Abordamos esse objeto 

digital editorial a partir de uma reflexão acerca dos modos de discursivização, com base nas 

noções de cenas da enunciação (MAINGUENEAU, 2006), ethos discursivo 

(MAINGUENEAU, 2005) e cultura científica (Vogt, 2006), buscando operar no encontro entre 

história e sociedade que se atualiza no material linguístico. Para que seja possível essa 

abordagem, simultaneamente descritiva e explicativa do objeto delimitado, observamos (i) em 

que medida a composição editorial é pensada como relação entre o suporte material em que se 

inscreve e o modo de difusão pretendido, e como essa organização, construída discursivamente, 

contribui para a da dinâmica das relações contemporâneas entre as ciências humanas e a 

sociedade leiga, percebida por meio dessa representação identitária; (ii) qual a importância da 

elaboração de um modelo participativo de divulgação, autorizado pelas instâncias institucionais 

normatizadoras e inscrito em um recurso tecnológico relativamente novo – o blog; (iii) as 

maneiras pelas quais discursos se configuram para que as imagens dos possíveis leitores, 

cientistas e das instituições da ciência sejam construídas para além da consciência positivista 

que precede o imaginário acerca dessa comunidade discursiva e de suas práticas científicas. 

Assim, ao descrever e interpretar de que maneira tais enunciados se manifestam na plataforma 

digital mencionada, observaremos o processo de mediação editorial, segundo a vocação 

declarada, para a disseminação e o uso da informação científica, e em que medida a circulação 

pública da ciência, por meio da interatividade proporcionada pela internet, contribui para uma 

eficaz inclusão científica.   
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O objetivo desta pesquisa foi fundamentado após questões levantadas sobre as pesquisas 

de opinião qualitativas e quantitativas. O conturbado cenário político das eleições presidenciais 

de 2014 (dois mil e quatorze) e a expansão de pesquisas em marketing remuneradas pela 

plataformas survey, delineiam  um novo panorama contemporâneo, que  consiste na pertinência 

em investigar como as relações sociais e enunciados linguísticos estão implicados nessas 

metodologias.  

 

Dessa forma o corpus selecionado é constituído pelo questionário de pesquisa de opinião 

eleitoral, do instituto Ibope Inteligência, inscrito no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de 

Nº BR-00428/2014  e por questionários que advêm da plataforma survey do Conectaí, que 

também pertence ao grupo Ibope, voltado para pesquisas remuneradas. Para uma abordagem 

seletiva,  esse conjunto de  instrumentos em suas coletas qualitativas e quantitativas, os 

questionários selecionados serão divididos em 03 (três) modelos;  a) o modelo de pesquisa de 

opinião eleitoral de metodologia quantitativa do Instituto Ibope de Inteligência; b) o modelo 

quantitativo em pesquisas de marketing do Conectaí; c) o modelo qualitativo em pesquisas de 

marketing também do Conectaí. 

 

Para análise, o aparato teórico- metodológico selecionado comtempla os efeitos de sentido que 

são produzidos, estatuto compartilhado pelos sujeitos nas relações entre material linguístico e 

material extralinguístico. A investigação está embasada na noção de ethos discursivo, proposto 

por Maingueneau (2008 a e b) o que implica considerar a teoria das cenas da enunciação: 

notadamente o ethos está vinculado às cenas de enunciação, que, segundo Maingueneau 

(2008a), englobam três cenas: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. A cena 

englobante corresponde ao tipo de discurso; a cena genérica diz respeito ao contrato associado a 

determinado gênero; e finalmente a cenografia, cena construída pelo próprio texto, que não é 

necessariamente imposta pelo gênero. É na cenografia que o fiador do discurso se constitui, 

lugar onde emerge o ethos discursivo, e o coenunciador, ao interpretar certo questionário, deve 

ser capaz de determinar em que cena englobante se situa, apoiando-se em estereótipos ligados 

aos mundos éticos evocados nas perguntas. Assim, à medida que a enunciação se desenvolve, a 

princípio, ela legitima a cenografia que a descreve, contribuindo para aceitação e adesão do 

coenunciador.  

 

Nesse contexto, nossa hipótese recai sobre as diferentes formas de circulação dos questionários 

(via internet remunerada e abordagem pessoal), que implicam formas de adesão dos 

pesquisados, sempre “uma forma específica de se inscrever no mundo” (Maingueneau 2004: 

100). 
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Mobilizando as noções de competência discursiva, primado do interdiscurso e princípio da 

semântica global desenvolvidas pelo linguista Dominique Maingueneau (2007) na obra Gênese 

dos discursos, [1984] 2007, no quadro da análise do discurso de tradição francesa, procuramos 

contribuir, mais amplamente, para os estudos da produção dos sentidos, ao considerar como se 

configura o mundo para uma criança quando diversos semas fundamentais são ocultados em 

silêncios e não-ditos. O estudo focaliza narrativas sobre o período em que foi vivida a ditadura 

militar no Brasil, na Argentina e no Chile, delineadas pela perspectiva de crianças que mal 

podem compreender os acontecimentos que as rodeiam. Como objeto de análise são examinados 

três filmes: o brasileiro O ano em que meus pais saíram de férias, dirigido por Cao 

Hamburguer, 2006; o argentino Kamchatka de Marcelo Piñeyro, 2002 e o chileno Machuca, de 

Andrés Wood, 2004. Os longas selecionados têm uma perceptível relação, pois narram como 

três crianças, Mauro, Harry e Pedro Machuca, respectivamente, textualizam o que acontece em 

seus respectivos países dominados por governos autoritários e como vão construindo sentidos 

para o todo que os envolve sem maiores explicações de seus pais e dos adultos, que, no entanto, 

muito dizem ao se calar. Entendemos os filmes que definem nosso córpus como dispositivos 

discursivos, dos quais, portanto, por definição, se depreendem indícios da conjuntura histórica 

em que se constituem. O aporte teórico permite, também, que façamos considerações sobre a 

qualidade intersemiótica das práticas discursivas, e a partir disso pretendemos abordar os 

referidos filmes, de modo a delimitar uma “semântica do desaparecimento”, ao fazer um 

levantamento de semas fundamentais em perspectiva comparada. Assim, podemos compreender 

como se institui a competência discursiva no vivido, isto é, como as práticas discursivas estão 

ligadas a outras por coerções semânticas que lhes conferem um efeito de totalidade, e observar 

como silêncios e não ditos produzem sentido.   
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No presente trabalho, com base em uma abordagem interdiscursiva proposta por 

Dominique Maingueneau, inscrita no quadro da Análise do Discurso de tradição francesa, é 

analisado o modo como a revista Vida Simples dá tratamento ao que pode ser referido como 

discurso do bem-estar, tendo em vista, entre outras coisas, a relação exercida entre sujeitos e 

objetos na constituição da contemporaneidade. A revista foi produzida e publicada mensalmente 

pela Editora Abril até junho de 2014, já que, em julho do mesmo ano, a Editora Caras já havia 

adquirido esse título, sem alterar, no entanto, sua periodicidade mensal. Considerando-se, 

atualmente, o crescimento gradativo da circulação de revistas e de obras que estão surgindo na 

comunicação social de maneira ligada ao discurso do bem-estar, a hipótese é a de que, embora 

essas publicações assumam um ethos discursivo de aconselhamento, bem como aquele 

tipicamente encontrado na autoajuda, que, por sua vez, tem se desenvolvido muito no mercado 

com o objetivo de auxiliar o sujeito contemporâneo na busca por uma vida melhor porque 

descomplicada (verificam-se pré-construídos que apontam para a contemporaneidade como vida 

difícil e altamente complicada), pode-se dizer que esse discurso de caráter equilibrado, 

estimulado pela conjuntura de “mal-estar” e de identidade fluida dos indivíduos, é materializado 

estrategicamente em Vida Simples, que assume então esse ethos discursivo de aconselhamento, 

incluindo, paradoxalmente, estímulos à manutenção do mercado de vendas, característico da 

cultura de consumo da sociedade atual. Da perspectiva teórica assumida, entende-se que todo 

discurso funciona a partir de um conjunto de restrições semânticas que lhe conferem identidade, 

isto é, semas fundamentais estão ligados a um conjunto de práticas sociais e históricas de uma 

determinada época, que também são coercitivas na sua produção. Em Vida Simples, o 

detalhamento dessas combinatórias, que se produzem nas cenas da enunciação em cada número 

publicado e, a cada número publicado, no conjunto que se vai formando, permite ver o processo 

de restrições semânticas que dá sentido ao que poderia parecer incabível de uma perspectiva 

estritamente racionalista: o bem-estar está na simplicidade, e simplicidade é uma sofisticada 

aquisição permanente de bens que não saciam, mas que produzem, assim, uma imagem, uma 

face, uma identidade, uma subjetividade, uma pertença.  
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Filiando-se ao quadro teórico da Análise do Discurso de linha francesa, mais precisamente, às 

reflexões propostas por Maingueneau e Possenti, este trabalho, mobilizando a semântica global 

(MAINGUENEAU, 2005) como procedimento metodológico, visa estudar a noção de autoria 

nos processos de produção e de circulação do humor na contemporaneidade. Para Maingueneau, 

há três dimensões que fazem parte da construção de uma imagem de autor: (i) a do autor 

“garante”, que se responsabiliza pelo texto; (ii) a de “autor-ator”, que gere uma trajetória; (iii) a 

do “auctor”, quando este autor se torna correlato de uma obra. Já Possenti, embora pense a 

questão da autoria com base em textos não correlatos a um opus, discute que há, nos textos, 

indícios de autoria, quando o autor assume atitudes como (i) dar voz a outros enunciadores; (ii) 

manter distância em relação ao próprio texto; e (iii) evitar a mesmice. No que se refere ao 

humor, acreditamos, assim como Possenti, que os textos humorísticos (ou piadas) “são bons 

exemplos para explicitar princípios de análise linguística” e “são bons argumentos para teses 

ligadas às teorias textuais e discursivas”. O corpus desta pesquisa agrupa textos do período de 

outubro a dezembro de 2014 escritos por Tutty Vasques para a coluna “Tutty Humor”, para o 

blog “TuttyHumor: Má notícia é a maior diversão” do jornal O Estado de S. Paulo e, também, 

textos de sua conta no Twitter. Os textos selecionados apresentam as mesmas características: (i) 

são concisos e (ii) provocam um efeito de humor sempre relacionado a acontecimentos 

contemporâneos. Levando em consideração o estilo do autor e a materialização de discursos 

polêmicos, a análise do corpus nos permite mostrar: (i) como o tom irônico, brincalhão e 

zombeteiro associado à imagem que Tutty Vasquez constrói de si; (ii) como a interlocução entre 

autor e leitor é regida por um tom de cumplicidade. 
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 Inscrito no quadro da análise do discurso de tradição francesa de base enunciativa, este 

trabalho mobiliza um modelo teórico proposto pelo linguista Dominique Maingueneau (2007, 

2012) para analisar processos de edição, focalizando na construção de personagens como 

criação de ethos discursivo. O material que constitui o corpus reúne dez livros da coleção 

SNOOPY, que provêm da longa história da tirinha de jornal Peanuts, escrita e desenhada pelo 

cartunista norte-americano Charles Schulz (1922 - 2000). Nessas tirinhas de Schulz, 

focalizaremos, a princípio, a personagem Patty Pimentinha, já que o material linguístico ligado 

a essa personagem evidencia curiosidades com relação ao processo de edição, que afeta o ethos 

discursivo que a identifica na passagem do original para a tradução brasileira. Trata-se de 

abordar um problema de mediação editorial. A problemática da tradução da personagem 

também coloca em questão  a necessidade de abordar ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011) 

já que especificando a noção de Maingueneau (2006) sobre ritos genéticos, refere-se aos 

trabalhos de criação e edição de textos autorais, contemplando diversos aspectos de sua 

preparação para circulação pública. Consideraremos também questões como a relação entre 

HQs e tiras em quadrinho, discutir a relação da presença de crianças como personagens assim 

como a destinação ao público, e posteriormente analisar os processos editorias que participam 

da construção dos ethos de outros personagens de Peanuts. A abordagem de objetos editoriais 

de uma perspectiva dos estudos da linguagem exige que se compreenda a relação do material 

linguístico com as suas ma- terialidades de inscrição, que condicionam modos de circulação e 

são também por eles condicionadas, sendo essas implicações manobradas por sujeito em 

situação de trabalho, com propósitos de preparo de um texto para circulação pública. Assim, a 

questão de como os processos de tratamento editorial de textos interferem na criação de um 

ethos discursivo será examinada no referido trabalho. 
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Este trabalho visa analisar discursivamente os sentidos atribuídos a “cultura brasileira” em 

materiais instrucionais de português para estrangeiros, a partir de uma perspectiva teórica que 

considera sua configuração editorial em sua relação com o ciberespaço, fonte de grande parte 

dos conteúdos que os constituem e que é, segundo nossa hipótese de trabalho, organizador de 

práticas – editoriais, didáticas, de leitura e congêneres. No quadro da análise do discurso de 

tradição francesa, trata-se de pensar o aprendizado de uma língua segunda como suscitado pela 

produção de sentidos que se institui no contato do aluno estrangeiro com esses materiais, o que 

implica considerá-los como dispositivos históricos, que constroem e estabilizam imaginários 

acerca do português brasileiro e do Brasil. Definimos como córpus de análise, a princípio, um 

conjunto recente de livros didáticos, Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para 

estrangeiros (MOREIRA; BARBOSA; CASTRO, 2013), lançado na Argentina, e as unidades 

de aula de português brasileiro propostas pelo Portal de Ensino do Professor de Português 

Língua Estrangeira (PPPLE), lançado em outubro de 2013 pelo Instituto Internacional de 

Língua Portuguesa (IILP). A fim de instrumentalizar a análise, nos propomos a delinear 

teoricamente a noção comunidade discursiva com base em sua circulação nos estudos do 

discurso, entendendo-a como potencialmente explicativa do funcionamento que articula língua e 

cultura na ordem do discurso. Procuraremos observar, portanto, em que medida ela pode 

contribuir para investigar como se materializam nesses dispositivos aspectos da heterogeneidade 

semântica que caracteriza a pluralidade constitutiva de uma cultura. Nosso objetivo é contribuir 

com aspectos ainda não investigados no campo do português para estrangeiros, no que tange à 

relação do material linguístico com o extralinguístico suscitada pelos meios e os materiais em 

que se inscreve, com foco nas práticas de textualização e nos indícios da heterogeneidade 

constitutiva de dispositivos que se supõe, tradicionalmente, serem instituidores de uma 

identidade tornada consensual de língua e de país. 
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Este trabalho trata de apresentar meu projeto de tese, cujo objetivo é analisar o percurso 

das diferentes discursividades acerca dos movimentos de construção identitária do/no 

Brasil(eiro) nos discursos em circulação na década de 1950/60 com os discursos produzidos em 

2014 na realização da Copa do Mundo. Para isso, a hipótese é considerar o sintagma “complexo 

de vira-latas”, inscrito na crônica com o mesmo nome, de autoria de Nelson Rodrigues, 

publicada em 1958 na revista Manchete Esportiva, como uma fórmula discursiva (KRIEG-

PLANQUE, 2010). A partir das propriedades da fórmula, a pesquisa pretende mostrar este 

sintagma como indício da gênese de um discurso, tomando como um possível “nascimento”, 

nos anos de 1950/60, do complexo de inferioridade do brasileiro, sintetizado na derrota da 

Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1950, sediada no Brasil. Sabe-se que os 

discursos de inferioridade sobre o Brasil(eiro) já existiam, mas encontraram no episódio dessa 

derrota uma encarnação. Desse modo, percebe-se, em uma análise inicial, um funcionamento do 

sintagma “complexo de vira-latas” como uma estrutura cristalizada, que traz consigo discursos 

já produzidos sócio-historicamente, que determinam um modo de dizer sobre o caráter do 

brasileiro. Nesse período, havia uma forte reação às políticas voltadas à população pobre, 

buscando valorização das camadas sociais de privilégios, relações com os países desenvolvidos, 

sobretudo os Estados Unidos, justamente por este ser um dos responsáveis pela produção 

simbólica nos países ocidentalizados, tanto nos bens de consumo como na difusão cultural. O 

exame dessas condições de produção dos discursos dá sustentação à análise do objeto da 

pesquisa. O trabalho também pretende considerar, pela dimensão discursiva da fórmula, a noção 

de discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2006), visto que, do lugar enunciativo que Nelson 

Rodrigues assume, sua produção pode ser inscrita no discurso literário. Diante disso, os efeitos 

de sentidos circulados por meio do sintagma mobilizariam o deslocamento da fórmula entre 

duas cenas englobantes, a saber, o discurso jornalístico e o discurso literário, o que permitiria, 

assim, pelo corpus de análise, constituído, inicialmente, de materialidades textuais circuladas no 

período da realização da Copa do Mundo de 2014, a pensar o sentido cristalizado no sintagma 

“complexo de vira-latas” em outras comunidades discursivas, em diferentes mídiuns atuais. 
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A partir das recentes discussões sobre escritas profissionais e processos de edição, esta 

pesquisa busca compreender o funcionamento da comunicação científica na contemporaneidade, 

cenário em que as práticas de produção, circulação e consumo de textos são balizadas por 

diretrizes que condicionam os modos e modelos de ciência. Nesse contexto, tomamos como 

objeto de análise as revistas do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP e do Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da FFLCH-USP, Geousp: espaço e tempo, propondo um estudo 

do termo revisão no universo dos periódicos científicos, no qual investigamos como os 

processos de produção e tratamento editorial funcionam nesse meio de escrita acadêmica e quais 

seus efeitos sobre a comunicação do conhecimento científico. Entendendo a revisão como uma 

atividade de mediação editorial e levando em conta as condições de produção do referido 

cenário, procuramos analisar como, nesses periódicos (um multidisciplinar e o outro restrito a 

um campo de saber), a revisão se dá como avaliação por pares e tratamento linguístico-

discursivo e em que medida se constitui a relação entre essas instâncias no processo editorial 

que põe em circulação pública o conhecimento produzido na universidade. Propomos olhar para 

os periódicos científicos como dispositivos comunicacionais, observando como os ritos 

genéticos editoriais operam nesse tipo de material e, assim, contribuem para a constituição da 

comunicação científica como um funcionamento legitimante da própria condição institucional 

da academia, que frequentemente é chamada a transitar entre o consenso e a resistência aos 

discursos normativos que instauram uma cultura de publicar para de fato validar o 

conhecimento produzido a título de garantia da memória, evolução, visibilidade e influência da 

ciência. Para tanto, com base no método descritivo-interpretativo característico da análise do 

discurso de linha francesa, mobilizamos especialmente leituras de Dominique Maingueneau, 

com vistas a traçar um breve panorama dos elementos conjunturais do universo discursivo 

editorial da comunicação científica, instituição discursiva que compreende maquinaria 

constitutiva do que consideramos uma comunidade discursiva. Trata-se, enfim, de entender 

como a informação é produzida e difundida na ciência e quais as relações de poder imbricadas 

nos processos editoriais adotados nesse entremeio.  
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É crescente o número de trabalhos acadêmicos em diversas áreas que vêm abordando aspectos 

referentes ao mercado editorial, relacionados, sobretudo, à demanda por formação de leitores e 

também à expressiva multiplicação de títulos e autores. Todavia, embora isso seja um avanço 

para os estudos relacionados à ordem do livro, ainda há muito que investigar, inclusive no que 

tange às condições de produção dos sentidos nos textos destinados a circulação pública. Nesse 

cenário, há uma etapa importante da complexa cadeia de produção de textos públicos: a revisão 

de textos, que, de certo modo, existe há séculos, mas muitos ainda não sabem o que essa 

atividade profissional implica. Para muitos, a revisão de textos é um trabalho exclusivamente 

técnico, pois não se associa a tal atividade a complexidade que envolve os processos de 

correção, calibragem e sugestões ao texto de um outro, que tem dimensão normativa, portanto 

implicações ideológicas. Nesse contexto, analisa-se discursos variados sobre revisão de textos, 

textualizados em materiais que foram coletados em diferentes fóruns, na busca por compreender 

a dinâmica na qual determinados discursos são ditos (ou não ditos), e como eles são constituídos 

por meio do outro nos vestígios dos quais emerge um imaginário de revisor. O corpus é 

constituído por um conjunto de dados: (i) discursos referentes às práticas de revisão de textos, 

postos em circulação em diferentes ambientes, como fóruns e cursos específicos para a 

formação do leitor profissional; (ii) textos referentes às práticas de revisão de textos em uma 

comunidade intitulada Revisores, na rede social Facebook; e (iii) notas de coenunciadores 

editoriais num processo de edição de um livro didático de educação a distância. A discussão 

toma como referência os caminhos teóricos desenvolvidos por Dominique Maingueneau para 

apreender a maquinaria discursiva como cenas de enunciação das quais emerge um ethos 

discursivo (MAINGUENEAU, 2008; 2010), uma vez que permite analisar o lugar discursivo 

ocupado pelos mediadores editoriais, procurando identificar o imaginário de revisor de textos. 

Levando em conta essa questão, investiga-se, por meio da noção de ritos genéticos editoriais 

que Salgado (2011) propõe como método, a revisão de textos considerando a condição histórica, 

opaca e heterogênea do material linguístico com que esse profissional trabalha. As orientações 

teórico-metodológicas se justificam na medida em que possibilitam reflexões que nos permitem 

mostrar coletivos complexos, estabelecendo relações entre diferentes lugares e memórias, 

reveladores da posição nevrálgica da atividade de revisão de textos no mercado editorial.   
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