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O Grupo de Pesquisa Discursos na Rede é constituído por orientandos do Programa de Pós-
Graduação em Linguística (PPGL – UFSCar) e do Programa de Pós-Graduação Profissional em 

Educação (PPGPE – UFSCar), bem por orientandos de Iniciação Científica dos Cursos de 

Letras e de Linguística. Um dos principais objetivos é colocar em movimento conceitos-chave 

da Análise de Discurso francesa, tendo como foco a materialidade digital. Assim, vimos fazendo 
circular material referente às diversas questões relacionadas à autoria e ao espaço digital, com o 

intuito especial de alcançar professores em formação e em atuação. As linhas de pesquisa são: 

Autoria em tempos de Internet - Questões de linguagem e de formação de professores  e 
Políticas Públicas e Internet.  Nesses últimos anos, desenvolvemos, enquanto coordenadora 

responsável, o projeto “Políticas públicas de autoria no Brasil – uma análise discursiva” e, 

atualmente, o projeto  “Política dos recursos educacionais abertos em questão: autoria, formação 
docente e cultura digital”, ambos com apoio da FAPESP. Como resultado do primeiro projeto, 

além dos processos de orientação aos alunos, houve a publicação do livro Políticas de Autoria. 

No projeto ora em desenvolvimento, buscamos  compreender  o  funcionamento  discursivo  dos  

Recursos Educacionais Abertos (REA), tendo como foco seus efeitos potenciais de 
desestabilização dos sentidos de material didático, formação e atuação docente, acesso a bens 

culturais, processos de  autoria,  bem  como seus  efeitos enquanto  configuração  de  uma  

política  pública  cultural  e educacional pautada nos princípios da colaboração e da abertura. 
Como desdobramento desses projetos, há os projetos em desenvolvimento pelos orientandos: 

Recursos Educacionais Abertos – modos de formulação e efeitos; O Ministério  da  Cultura  nas  

redes  sociais:  análise  de  sentidos  em  circulação no campo de direitos autorais; Escrita no 
espaço digital – criação e atribuição de autoria em fanfics; Análise discursiva dos comentários: 

textualização e historicidade do / sobre o Marco Civil da Internet; Os discursos sobre a 

formação do professor de língua portuguesa no Brasil; Funcionamento  discursivo  do  Clube  

de  Autores;  O  discurso  do  MEC  em  relação  a  livros  didáticos  em  tablets:  efeitos  no  
processo  de autoria; Coleções didáticas do PNLD Campo - um discurso em análise; Diferentes 

materialidades discursivas: o olhar sobre textos midiáticos; Do espaço virtual aos discursos 

políticos da educação de jovens e adultos (EJA): ideologias e interferências; A figura docente e 
os sistemas de gerenciamento de aprendizagem: um gesto de interpretação; Acesso aberto e 

recursos educacionais – análise de um discurso oficial. 
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Tomamos como corpus dessa pesquisa, na perspectiva da Análise de Discurso francesa, o 

repositório educacional Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), que se configura 
como uma das iniciativas do Ministério da Educação do Brasil (MEC), a fim de propiciar a 

professores, recursos educacionais digitais de livre acesso. Nesse sentindo, é relevante entender, 

pelo funcionamento do repositório educacional BIOE, o discurso do MEC, como também os 
efeitos de plataformas digitais no campo da autoria e da construção e circulação de 

saberes. Deste modo, temos como questão central a busca pela compreensão das formações 

discursivas predominantes no discurso do MEC, os modos pelos quais os objetos educacionais 

circulam, o processo de acesso permitido, entre outros aspectos que tocam a questão da autoria. 
Trazemos, assim, como um recorte, uma análise inicial da configuração do repositório enquanto 

um site de acesso aberto. O fato de a plataforma se configurar enquanto um repositório digital 

permite determinadas funcionalidades aos professores e alunos, as quais podem, 
potencialmente, ressignificar o campo da construção de saberes, trazendo efeitos também aos 

sentidos de construção colaborativa quanto aos de acesso aberto. Concluímos que na aparente 

linearidade da plataforma, formações discursivas colocam-se em confronto, misturam-se, 

marcando desafios a serem vencidos no que se refere às condições de produção que se 
constituem num jogo opaco de processos de filiação e de formações imaginárias. É diante 

dessas primeiras análises que podemos perceber o sujeito discursivo assumindo diferentes 

posições-sujeito, assim como procuramos entender o interesse do MEC em relação a esses 
objetos educacionais, através das diferentes FD que atravessam seu discurso. Muitas ainda são 

as questões, os sentidos em circulação em nosso projeto de pesquisa, na busca por uma 

compreensão dos sentidos de abertura no campo dos recursos educacionais. Pretendemos ainda 
ampliar nosso corpus de pesquisa para futuras análises, uma vez que o MEC em parceria com 

outros órgãos tem criado novas ferramentas e recursos para ampliar o contexto de sala de aula.  
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Nosso objetivo é compreender os sentidos que vêm se estabelecendo sobre autoria, tendo em 

vista o gesto de escrita realizado pelos denominados ficwriters e os processos de legimitação a 

que estão submetidos. Nosso corpus foram os sites Fanfiction.net e Nyah Fanfiction, tendo 

como fundamentação teórico-metodológica a Análise do Discurso francesa. Como resultados, 
destacamos o paradoxo do processo de escrita marcado por recombinações, remix, mas 

fortemente pautado na escrita enquanto da ordem da técnica. Há um processo de pertencimento 

a uma comunidade, o que significa seguir determinações. Ao mesmo tempo em que o sujeito 
que escreve, cria uma versão e, portanto, coloca-se na posição de autoria, sofre injunções de 

uma parte de sua comunidade em relação ao que vem se configurando como um bom autor, ou 

seja, aquele que sabe seguir o caminho do Ninja, vencendo obstáculos, sendo que estes se 

referem à norma padrão da língua, sem fazer referência a aspectos que vão para além da ordem 
da técnica. Os ficwriters e os leitores de fanfics não produzem e compartilham este fã-conteúdo 

entre a comunidade de maneira aleatória, mas o fazem mediante um julgamento sobre a 

valoração do texto e de quem o escreve. Tal avaliação é pautada em regras bem delimitadas 
quanto à habilidade em mobilizar a gramática normativa nas histórias de fãs. Os sentidos que 

circulam no funcionamento das fanfics nos remetem ao campo da aventura, marcado por vencer 

obstáculos; ao campo  empresarial, marcado por metas; ao campo pedagógico, marcado por 
caminhos a seguir, já que pedagogo é aquele que conduz a criança, e ao campo literário, 

marcado pelas narrativas que persistem, muitas vezes, graças aos fãs.As provações impostas ao 

ficwriter não se resumem ao fandom: há que se escapar do processo por infringir os direitos 

autorais para manter sua história na rede ou mesmo ser publicado em uma editora. E aqui se tem 
a maior quebra de paradigmas: não há um marco zero para a criação, as produções – em especial 

destes escritores – são atravessadas pelos discursos de outros na formação de seus textos, novas 

histórias de conhecidos personagens, configurando-se em novas produções. Diante de todo esse 
processo, temos certeza de que, antes de tudo, o fã, escritor de ficções, é um leitor; e por que 

não o considerar também um autor?  
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Este estudo visa interpretar a possível influência que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), em especial os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA), 

exercem na reconstrução da imagem da figura docente, considerando o que Orlandi (2004) 

define como condições de produção.O primeiro aspecto a ser abordado é a construção da 
memória coletiva “Os aparelhos de poder da nossa sociedade gerem a memória coletiva” 

(ORLANDI 96:2004) e se esses discursos são reforçados por meio de documentos oficiais como 

as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, que ao indicar a importância da 
tecnologia no processo de aprendizagem e repensar a figura do professor durante esse caminho 

também reconfiguram o que é ser professor no século XXI diante das diversas transformações 

no mercado de trabalho.Se consideramos que a interpretação só é possível quando se estabelece 
uma relação direta com a história, entender o que é ser professor atualmente atravessa os 

sentidos da importância das TDIC na vida diária. Um questionamento essencial nesse aspecto é 

o da homogeneização dos discursos que visam reforçar a necessidade de associação entre 

aprendizado e tecnologia, mesmo que de uma maneira artificial. Nessa âmbito esbarramos em 
questões como o reforço do consumo e como ele reflete na escola, que se vê obrigada a aceitar 

essa “modernização” como um fato incontestável.Esse posicionamento, que elege as TDIC, 

como ferramenta essencial para o professor, assume uma direção política, e nesse ponto nos 
questionamos os motivos que levam a tal posicionamento.Repensar a figura do professor como 

um guia dentro de SGA, nos quais alunos aprendem de maneira mais autônoma, é realmente 

possível ou seria um esforço para validar um discurso decorrente de uma sociedade que se vê 
apoiada em produção de novas tecnologias e de um consumo desenfreado? Para alcançar 

possíveis respostas é imprescindível considerar a figura do docente como alguém que também 

assume um papel nesse jogo (sujeito social e sua função na sociedade), tomando a “posição” 

sujeito, segundo Orlandi(2004), e que sua interpretação do que é ser professor influencia nas 
suas escolhas mesmo que de maneira inconsciente.  
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O objetivo desta pesquisa é o de analisar as coleções didáticas do Programa Nacional do Livro 
Didático – PNLD Campo 2016, voltadas para a Educação do Campo, destinadas às escolas de 

1° ao 5° ano, que aderiram à ação Escola da Terra, vinculada ao PRONACAMPO – Programa 

Nacional de Educação do Campo. Como fundamentação teórico-metodológica, trabalharemos 

na perspectiva da Análise de Discurso, tendo como  centrais   as categorias metáfora e paráfrase, 
na perspectiva discursiva. Buscamos compreender, como objetivo geral, os discursos que se tem 

hoje sobre educação do campo, tendo como desdobramento a compreensão do que se entende 

como escola do campo e em que medida esses recursos educacionais, como os livros didáticos, 
refletem os objetivos da ação Escola da Terra.  Para tanto, compomos um arquivo com textos 

concernentes a essas questões, tais como: o Guia PNLD Campo 2016, o Edital PNLD Campo 

MEC, o Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), o Manual de Adesão 
Escola da Terra e duas coleções didáticas, a saber: Campo Aberto e Girassol – Saberes e fazeres 

do campo, ambas seriadas interdisciplinares e as únicas aprovadas no PNLD Campo 2016, que 

não se referem a uma região específica. Embora saibamos que o arquivo é sempre aberto, os 

documentos acima indicados compõem nosso corpus inicial. Como objetivo específico, 
buscamos compreender as concepções subjacentes às abordagens apresentadas nos materiais 

oferecidos aos estudantes, bem como as orientações aos professores oferecidas no Manual do 

Professor, a partir dos enunciados e temas propostos nesses materiais, a fim de compreender os 
sentidos que circulam sobre o sujeito estudante do campo, as concepções de conhecimento, o ser 

professor, as relações de interdisciplinaridade. Entendemos que a análise de um recurso 

educacional não se dá independente de suas condições de produção; nesse sentido, a relevância 
de focarmos também os documentos que estabelecem diretrizes para uma política pública na 

escola do campo. 
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 Entender o trabalho do simbólico no uso da linguagem é a razão desta pesquisa que, ao filiar-se 

à Análise de Discurso francesa (AD), apresenta ao leitor possibilidades de sentidos sobre o que 

é ser um professor de língua portuguesa em nosso país.  Admitindo que os sentidos não se 

encontram estabilizados nas palavras procuramos compreender as relações entre linguagem e 
condições de produção que, através da memória discursiva, (des)estabilizam discursos tanto 

sobre a constituição do português como língua nacional no Brasil, quanto sobre como se dá a 

formação do professor que trabalhará com o ensino dessa língua. Como o simbólico não pode 
ser desvinculado do político procuramos descrever e analisar os efeitos de sentido possibilitados 

pelas materialidades linguísticas de sites oficiais - Seja um Professor, do Ministério da 

Educação (MEC) – e de legislações que apresentam normatizações para a formação deste 
profissional buscando entender como os sentidos sobre a formação docente circulam nos 

espaços das políticas públicas nacionais. Partimos da hipótese de que os dizeres do portal Seja 

um Professor funcionam como uma forma de propaganda governamental e estariam ancorados 

em um discurso neoliberal de responsabilização dos indivíduos por questões de caráter 
econômico e social e tentamos compreender de que maneira esse posicionamento discursivo 

afeta a formação de professores de língua portuguesa. Para essa investigação utilizamos a noção 

pecheuxtiana de “língua de Estado” e analisamos o seu funcionamento na propaganda. Pensar 
sobre as formulações que podem ser inscritas nos discursos da propaganda e em suas condições 

de produção é pensar sobre as validações de um discurso que é a materialização do trabalho da 

ideologia. O site traz o slogan Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais justo e com 
oportunidades para todos e a partir dele construímos nosso percurso investigativo atentando 

para a alternância, por exemplo, entre indicativo e subjuntivo em uma construção linguística que 

parece indeterminar quem é esse sujeito professor. Prosseguimos pensado sobre os efeitos de 

sentidos causados por essa (in)determinação e sobre como as políticas públicas possibilitam a 
produção de um consenso sobre quem é esse sujeito-professor. Seja um Professor(!). Mas essa 

materialidade linguística, assim como o princípio de contradição da própria linguagem, de 

alguma forma, mostra que ideia de ser não parece condizer com a situação em que vemos os 
professores sendo.  
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Nesse trabalho, objetivamos abordar algumas análises dos dados que constituem a nossa tese de 

doutorado, cujo corpus é constituído por discursos políticos circulantes no espaço virtual, 

especialmente, no site do Ministério da Educação (MEC). Dentre esses discursos, nos 

atentaremos àqueles que constituem as publicações referentes à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), que estão hospedadas no espaço virtual da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Nossas análises são fundamentadas nas orientações 

teóricas postuladas por Pêcheux (1988) para tratarmos a respeito das representações ali 
presentes acerca da educação brasileira para esse público e também em Orlandi (2007a) para 

procederemos à Análise de Discurso de vertente francesa, enfocando, principalmente, a 

emergência do silêncio, cuja manifestação apaga sentidos, distorce as manifestações linguísticas 
estabilizadas e produzem sentidos totalmente diferentes dos que nos são apresentados. Deste 

modo, apoiados em Orlandi (2007b), procuraremos desvendar os sentidos conforme a 

perspectiva das determinações das posições ideológicas que são colocadas em jogo em 

conformidade com o processo sócio-histórico em que as palavras foram produzidas. Tal gesto 
nos possibilitará a compreensão das formações discursivas presentes nesses discursos, 

especialmente nas legislações e nas orientações didáticas que, uma vez instauradas, constatadas, 

propagadas e localizadas, possibilitarão compreender as regularidades no funcionamento desses 
discursos. Nossas interpretações e análises nos permitirão compreender o funcionamento das 

formações discursivas (FD) desses discursos, pois elas são definidas conforme um 

posicionamento ideológico que interfere diretamente no planejamento e no funcionamento 
pedagógico, ou seja, um determinado posicionamento sócio-histórico que sempre determinará o 

que pode e deve ser dito. Pretendemos assim, fazer uma reflexão sobre os entraves existentes no 

contexto educacional da EJA, discutir como é representada a responsabilidade do Governo em 

relação à determinação de conteúdos, objetivos educacionais e procedimentos metodológicos a 
serem adotados, pois as palavras falam com outras palavras, as palavras são sempre partes de 

um discurso e os discursos sempre se relacionam com outros discursos. Assim, o estudo do 

discurso explicitará a forma como a linguagem e a ideologia se articulam e se afetam em suas 
relações recíprocas. 
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A pesquisa discorre sobre o estudo do “Funcionamento Discursivo do Clube de 
Autores”.Compreender o funcionamento discursivo do site, analisar seu jogo parafrástico, 

de deslizamento dos sentidos de autor, direito autoral, obra, edição de obra, mediação no 

processo de circulação; compreender a contribuição do site para fortalecer o campo da 

criação, circulação e gestão de bens culturais e analisar a frequência de determinados 
gêneros publicados pelo site. A escolha pelo Clube de Autores se deu por ser a maior 

plataforma digital de autopublicação da América Latina, que traz desdobramentos 

políticos e sociais ao modificar as relações de publicação. o site materializa essa previsão, 
pois a nova forma de ver o livro se traduz em uma nova forma de autoria. Essa nova 

forma de autoria requer uma pessoa que reúna todos os componentes necessários para a 

edição, o autor mais do que escritor do livro, deve ser o preparador do texto, o revisor, o 
diagramador, o capista e também aquele que escolhe o que será ou não publicado, ou seja, 

o editor. Na prática da publicação digital do site, a figura exclusiva de editor não existe, 

seu papel está aliado ao de autor, preparador do texto, revisor, diagramador e capista. Não 

há um papel separado para cada uma dessas atividades e é justamente por isso que o 
sentido de autor se amplia, para se tornar algo ainda inominado. Como denominar uma 

função tão multifacetada como a criada pelo Clube de Autores? Mais do que um rearranjo 

de significantes, há um novo discurso que começa a se estabilizar na prática da 
publicação digital. Ao tornar desnecessária a presença de um editor para mediar a 

publicação de uma obra – literária, científica, educacional, religiosa –, e entregar essa 

função ao autor, há transferência de posições – e nesse caso, sobreposição ou agregação 
de tais cargos, tornando assim o processo de publicação uma escolha total e completa 

daquele que compôs o livro. Isso faz com que a publicação torne-se assim um ato 

centralizado em um só indivíduo. Com essa sobreposição de funções acabamos por 

perceber também alguns desdobramentos favoráveis – como, para o autor, independência, 
economia financeira; para o público em geral, acesso à diversos gêneros de literatura de 

autores nacionais sem o aparato de grandes editoras – e outros desfavoráveis, por 

exemplo a sobrecarga sobre o autor, aumento da consciência sobre a qualidade do 
produto oferecido e ser responsável pela publicidade do livro. 
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