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As produções discursivas e as suas condições de produção expressam a relação dos 

sujeitos com a sua história, sua cultura, sua língua e os seus papéis sociais em diferentes 

espaços ao longo do tempo, sendo o discurso o objeto constituído pelo encontro entre o 

linguístico e a sua “exterioridade” como também responsável pela (in) visibilidade dos 

sujeitos do discurso e/ou os retratados pelos discursos. Nesse Grupo de Trabalho, 

adotou-se o discurso como o fio condutor dos saberes e verdades e como parte 

fundamental das redes permeadas e sustentadas pelas relações de poder, justificando-se 

o olhar atento ao material do universo midiático nas discussões atuais da Análise do 

Discurso, em especial, àqueles cujas produções de discursos e posicionamento de 

sujeitos da/na mídia refletem em seus discursos enquanto práticas de subjetivação ou 

como alvos de resistência. Desenvolveu-se também o interesse pelas redes dos dizeres 

cotidianos nas instâncias políticas, educacionais, literárias, culturais, midiáticas, dentre 

outras, de modo a contribuir para o empoderamento dos sujeitos nas mais distintas 

formas de resistência às práticas hegemônicas, opressoras e excludentes que se 

perpetuam social e historicamente. Dessa forma, esse Grupo de Trabalho reúne estudos 

que versam sobre os possíveis e múltiplos diálogos entre discursos, políticas, educações, 

culturas, informações, mídias e literaturas, considerando que os estudos dos discursos e 

os processos de constituição e deslocamento das identidades e de verdades, no sistema 

histórico e cultural presentes nos textos midiáticos fazem parte de uma necessidade 

contemporânea. Para tanto, direciona-se às práticas discursivas delineadas pelas 

construções e transformações históricas e culturais no universo midiático, como 

histórias em quadrinhos, textos jornalísticos, obras literárias, seriados televisivos, livros 

didáticos e outros. Objetiva-se, por fim, subsidiar a formação acadêmica-profissional 

com pesquisas que promovam o reconhecimento e a reflexão dos processos discursivos 

dos textos midiáticos na formação social, política e cultural e na percepção identitária 

dos sujeitos.  
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As narrativas gráficas se apresentam como uma das produções culturais mais consumidas e 

influentes na atualidade, muito embora, ainda sejam obras pouco estudadas e carregadas de 

estigmas. Tradicionalmente as histórias em quadrinhos estabelecem uma narrativa utilizando 

códigos linguísticos verbais paralelos aos visuais, geralmente entendidos como uma unidade. 

Nos quadrinhos há uma interdependência destes elementos, os textos escritos e os balões 

desempenham efeitos de composição para acentuar o efeito provocado pelas imagens. Contudo 

em Um Pedaço de Madeira e Aço (2012), do quadrinista francês Christophe Chabouté, 

quadrinho recém-lançado no Brasil, a predominância é das imagens, sem linguagem verbal 

apresentada em balões, marca diferenciadora das histórias em quadrinhos. Temos aqui, uma 

história que se sustenta através de outros aspectos dos quadrinhos como os planos de cena, os 

recursos gráficos, como os traços e as sombras, pela narrativa, pelos ângulos de visão e 

enquadramentos, repercutindo em como flui a narrativa e o que se espera por parte do leitor para 

interpretar a obra, se oferecendo como um instigante convite a um inusitado hábito de leitura de 

quadrinhos. Sabendo que as estratégias da narratividade são centrais para a interpretação de 

narrativas gráficas, nosso objetivo com este trabalho é tentar analisar quais foram as condições 

de possibilidades enunciativo-discursivas da obra imagética de Chabouté a partir da perspectiva 

francesa da Análise do Discurso, problematizando os caminhos que a materialidade discursiva 

percorre para a produção de sentidos, sobretudo, os relacionados ao tempo. Para tal, 

nortearemos a análise do corpus utilizando o pensamento de Pêcheux e Courtine, que entendem 

a imagem como materialidade discursiva, como também, Foucault que descreve o enunciado 

para além do linguístico e Maingueneau que entende o regime do discurso como agente dos 

signos imagéticos procurando discutir a linguagem visual na perspectiva discursiva, já que, 

nesta narrativa gráfica a linguagem se realiza quase que exclusivamente através de imagens. 
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O conceito de sociedade pressupõe, dentre outras ideias, a de relação entre sujeitos que 

convivem em espaço e tempo similares, com a existência indispensável do fenômeno da 

comunicação, cujo objetivo é a produção de sentido ou de significado através do uso de 

instrumentos que envolvem, inclusive, produções escritas, presentes em suportes como livros e 

revistas, além de representações em televisão, outdoor, rádio, dentre outros, que também se 

formam em sistemas históricos de representação do mundo, as linguagens. Quando o processo 

de ensino é abordado no nível de debates políticos, trabalhos acadêmicos ou, até mesmo, 

conversas informais é inevitável a referência ao sujeito professor como indivíduo que ensina ou 

deveria ensinar, e ao sujeito aluno como indivíduo que aprende ou deveria aprender. Porém, ao 

analisarmos os ditos e os não-ditos científicos, podemos nos deparar com a afirmação de que 

professor e aluno não são indivíduos, mas sim, papéis que podem ser alternados por um mesmo 

sujeito, dependendo da função social exercida dentro da relação dialógica com outros sujeitos. 

Os tipos de discursos que surgem durante uma aula, na abrangência dos vários componentes 

curriculares, são os mais diversificados possíveis, como também é grande a diversidade de 

linguagens envolvidas. Neste contexto, são gerados conflitos diante da exposição das ideias dos 

sujeitos, claramente traduzidos em relações de poder, em que tem maior potencial de 

convencimento aquele que melhor souber aplicar as linguagens para melhor adequar seu 

discurso. Não é diferente em aulas da disciplina Matemática, nas quais constantemente nos 

deparamos com professores e alunos com baixa autoestima, relatando grandes dificuldades nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Também são comuns nesta disciplina aulas duramente 

expositivas, fato esse que reforça a hipótese da reprodução, por parte dos docentes, de discursos 

impositivos e fechados à manifestação de atitudes responsivas por parte dos então alunos, o que 

dificulta a produção de sentidos e de diálogos entre estes sujeitos, além de impedir a troca de 

papéis sociais  entre professor e aluno. Neste contexto, a verdade do discurso do docente 

assumirá uma pluralidade de significações apenas a partir da quebra das estruturas responsivas 

hierarquicamente estabelecidas pela história do ser professor de Matemática. Assim, a partir de 

pesquisas bibliográficas e do acompanhamento de aulas de Matemática da rede pública de 

ensino do estado da Paraíba, objetivamos pesquisar as causas e consequências da perpetuação 

das verdades nos discursos hegemônicos, na compreensão de conceitos matemáticos por parte 

dos alunos.          

 

Palavras-chave: Matemática; Discurso hegemônico; Produção da verdade. 
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Partindo do contexto da cultura ocidental, temos ao longo de seu registro histórico ao menos 

três construções discursivas da imagem da mulher que foram descritas e analisadas pelo filósofo 

Lipovetsky em seu livro A terceira mulher. Após as ondas do feminismo na América Latina e 

dos inúmeros debates suscitados pelo movimento, novas delineações discursivas e relações de 

poder reorganizaram e atualizaram os sentidos dos enunciados discursivos produzidos 

historicamente e culturalmente sobre a mulher. Tomando como orientação a Análise do 

Discurso de orientação francesa, especialmente, as leituras de Foucault sobre a verdade, o 

discurso, as relações de poder e o processo de subjetivação, bem como as contribuições de 

Courtine para a leitura discursiva dos textos visuais, propôs-se nesse artigo, por meio de um 

gesto de interpretação, realizar uma perscrutação do discurso sobre o feminino nos quadrinhos 

argentinos de Mafalda, de Quino (1964-1973) e Mulheres Alteradas (2003-2006), de Maitena. 

Assim, como desdobramento, pretendeu-se ainda construir uma leitura sobre como as 

representações femininas da mulher moderna e contemporânea foram constituídas e 

reorganizadas discursivamente de modo a produzirem efeitos do real naquele imaginário 

histórico-cultural. Por fim, as tessituras discursivas reveladas nos quadrinhos argentinos, por 

meio do humor, da ironia e de elementos de significação próprios da linguagem quadrinística, 

com referentes culturais simbólicos correspondentes às formas de pensar, comportar, ser e agir, 

trazem à tona relações densas e complexas da formação e interação humana, sendo espelho de 

representações sociais femininas. Percebeu-se em Mafalda, de Quino, um processo de 

subjetivação marcado por jogos discursivos e subsidiado por inúmeros substratos que 

culminaram na visibilidade de uma imagem organizada sob o estereótipo da mulher moderna (a 

terceira mulher). Já em Mulheres Alteradas, de Maitena, tornou-se latente nas construções 

discursivas a fragmentação e o multifacetamento de novas e múltiplas formas de representação 

femininas, no que se denominou de quarta mulher ou mulher contemporânea.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Representação Feminina; História em Quadrinhos. 
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Durante muitos anos, a sociedade, (in)conscientemente, excluiu e marginalizou as pessoas com 

deficiência. Em suas obras, pesquisadores da área de acessibilidade e inclusão social como 

Aranha e Sassaki retratam através de construções discursivas a imagem da Pessoa com 

Deficiência que fora amplamente divulgada através de escritos bíblicos, livros, filmes, etc, onde 

se encontrava um discurso carregado de preconceito. Esse estigma caracterizava-se com 

expressões que construíam a imagem da PcD enquanto inválida, fardo, castigo divino e até 

“louco”. Visualizamos ao longo da história, as tentativas dessas pessoas  tentarem mostrar, de 

certa forma, para a sociedade, que podem contribuir com o meio em que vivem, derrubando os 

estereótipos criados ao longo da história, como ainda diminuir/neutralizar a invisibilidade 

social. Lembrando-se que a invisibilidade social ocorre devido às diferenças de gênero, classe 

social, racial, sexual, etária, etc, como também por preconceito, atingindo na maioria das vezes 

àqueles que estão à margem da sociedade. E por meio de muita organização passaram a 

protagonizar e liderar suas lutas, no entanto, não se pode afirmar que o preconceito fora 

totalmente extinguido. O que se verifica então, é que desde o Século XX em diante, o cenário de 

como a Pessoa com Deficiência era vista e tratada vem mudando de forma positiva, nos últimos 

anos, pôde-se presenciar a preocupação crescente com essa demanda da sociedade. O processo 

educacional e a postura legalista do Brasil têm avançado, buscando a integração e a inclusão dos 

PcD no meio em que vivem. No entanto, embora já existam instrumentos legais bem como 

ações, inclusive no contexto de diversas Universidades públicas do Brasil, o que foi colocado 

em prática ainda se distancia de uma realidade socialmente inclusiva e cidadã. Após as intensas 

manifestações, solicitações, debates propostos pelo Movimento Político da PcD novos discursos 

e relações sociais, culturais vêm sendo construídas.  Nesse ínterim, a informação fora muito 

importante na construção dessa imagem estigmatizada da PcD, da mesma forma que a 

informação teve papel importante na construção dessa imagem, ela continuou tendo um papel 

no processo de desestigmatização. A partir da Análise do Discurso de orientação francesa, 

propõe-se analisar e comparar, por meio de análise de história de vida da PcD, de documentos 

históricos e legais, como ainda de livros, filmes, etc, a forma que tem sido o processo de 

reinvenção, reconstrução da memória e representação da imagem da PcD na atualidade e 

entender como a informação influencia nesse processo. Por conseguinte, compreende-se que a 

informação tem um papel importantíssimo, podendo contribuir para uma reconstrução da 

imagem da pessoa com deficiência com o intuito de diminuir a invisibilidade social desses 

sujeitos. 

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Pessoa com deficiência; Invisibilidade social. 
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O que é verdade? Quem tem o encargo de dizer o que funciona (ou não funciona) como 

verdadeiro? Contra fatos, há argumentos? Todas as interpretações são válidas? Em 2016, um 

grande enunciado entrou para o rol dos adjetivos mais discursados, a pós-verdade. Depois da 

sentença apocalíptica da morte do autor, do fim das grandes narrativas, da derrocada da 

autoridade e do declínio das verdades eternas, a memória e a imaginação travam um embate na 

produção de dizeres e significados. (Re) inventar o passado e apresentar versões alternativas 

tornaram-se a tônica dos dizeres cotidianos que circulam nas variadas mídias, inclusive nas 

sociais. Afinal, para que a verdade, principalmente, quando ela não é compatível com a 

cosmovisão hegemônica? Desse modo, o apelo da pós-verdade volta-se às emoções e os fatos 

objetivos tornam-se apenas um adendo rebaixado à categoria de dado irrelevante. Assim, a 

partir da reflexão teórico-metodológica da Análise do Discurso de vertente francesa, 

especificamente, do aporte de M. Foucault, pretende-se elucubrar sobre a verdade e seu papel 

sócio-político nos discursos produzidos nas Mídias Sociais. Para isso, far-se-á um recorte 

analítico de postagens que tenham como escopo o processo sócio-histórico, político, econômico 

e cultural vivido pelo Brasil durante o período do governo militar, de 1964 a 1985. Com isso, as 

categorias de Regimes de verdade, Produções de saber, relações de poder serão retomadas a fim 

de perceber as tensões entre as constituições e os deslocamentos das verdades e das 

subjetividades, na formação dos dizeres cotidianos e nos seus processos de produção e efeitos 

do real, no imaginário histórico-cultural de produções de narrativas das bolhas discursivas, no 

ciberespaço. Por conseguinte, compreende-se que a pós-verdade não irrompe como 

possibilitadora de aprofundar o debate, de revisitar as versões, de relativizar os fatos para 

compreender melhor os eventos, mas, parafraseando Nietzsche, “O homem do rebanho chama 

de verdade aquilo que o conserva no rebanho e mentira aquilo que o ameaça ou exclui do 

rebanho”. A pós-verdade é a verdade do rebanho. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Pós-verdade; Mídias Sociais. 

 


