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GRUPO DE PESQUISA DISCURSO E MEMÓRIA (FFCLRP-USP /CNPq) 

 

Lucília Maria Abrahão SOUSA, (FFCLRP/USP; CNPQ, FAPESP) 

luciliamasousa@gmail.com  

Soraya Maria Romano PACÍFICO, (FFCLRP/ USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br  

 

O Grupo de Pesquisa Discurso e Memória foi formado há quinze anos, junto à 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto- USP, e cadastrado no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Nesse período, configurou-se como espaço 

de estudo, formação e interlocução de graduandos, pós-graduandos, pós-doutorandos 

que se reuniram em torno dos discursos construídos por Michel Pêcheux e seus 

seguidores, a fim de estudar, conhecer, interpretar, descrever e produzir novos discursos 

que se materializaram em inúmeros Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações de 

Mestrado, Teses de Doutorado, Relatórios de Pós-doutorados, artigos científicos, 

capítulos de livros, reuniões científicas. Pode-se dizer que o grupo é formado por 

pesquisadores que têm a formação inicial em Pedagogia, Letras, Psicologia e Ciências 

da Informação e da Documentação; no entanto, como nos ensina Pêcheux, as ciências 

não devem fechar-se em gaiolas, o grupo recebe, também, pesquisadores de outras áreas 

que têm interesse pela abordagem discursiva, especialmente, aqueles que se afetam pela 

incompletude da linguagem e dos sujeitos e, por isso, aceitam o desafio de trabalhar 

com a (des)ilusão de completude tão desejada pelo sujeito pós-moderno. Para tanto, os 

conceitos de sujeito e memória discursiva sustentam a base teórico-analítica da maioria 

das pesquisas realizadas pelo grupo, seja no tocante à Educação, à Mídia, à Rede 

Eletrônica, à Psicanálise e ao Discurso Jornalístico; enfim, os discursos que se 

constituem, são produzidos e circulam na sociedade, sejam quais forem, podem ser 

objetos de estudo para os pesquisadores que se identificam com a teoria discursiva 

elaborada por Michel Pêcheux, teórico que abriu o caminho para a análise do discurso 

político e deixou muitas outras entradas e atalhos para a realização de análises que 

clamariam por interpretação com a chegada do século XXI, tais como o corpo, o não 

verbal, o digital, o imagético, o musical, o poético e tudo que está por vir.  
 

Palavras-chave: Discurso; Memória; Análise do Discurso – Michel Pêcheux. 
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O DISCURSO SOBRE ESCOLA NA FANFICTION E EM O ATENEU, DE 

RAUL POMPÉIA: EFEITOS DE SENTIDO QUE SE (DES)ENCONTRAM 
 

 

Beatriz Borges de CARVALHO (FFCLRP/USP) 

beatrizborgesdecarvalho@gmail.com 

Soraya Maria Romano PACÍFICO (FFCLRP/USP) 

smrpacifico@ffclrp.usp.br 

 

A pesquisa “O discurso sobre escola na fanfiction e em O Ateneu, de Raul Pompéia: efeitos de 

sentido que se (des)encontram” — que está sendo desenvolvida no âmbito do grupo de estudos 

e pesquisa GEDISME, sob a orientação de Soraya Maria Romano Pacífico — tem como 

objetivo investigar quais sentidos eram possíveis e permitidos de serem ditos sobre escola, no 

século XIX, por meio de um clássico da literatura da época, e quais são possíveis hoje, no 

século XXI, por meio de um novo gênero discursivo, a fanfiction. Considera-se relevante o 

discurso produzido acerca da instituição escolar, em contextos sócio-históricos diferentes, pois 

parte-se do princípio que os sentidos produzidos sobre determinada questão afetam o modo 

como os sujeitos se constituem e, no caso desta pesquisa, o que nos interessa é a constituição do 

sujeito-escolar. Entendemos que o silêncio sempre perpassou o discurso pedagógico, 

congelando a leitura no polo da paráfrase, sem oferecimento e provocação da polissemia 

(ORLANDI, 1996), de forma a limitar o sujeito a repetição do que já foi dito. Este silêncio, 

captado, inclusive, no livro didático usado como ditador da verdade, (con)forma o sujeito na 

posição discursiva que é valorizada e reproduzida pela escola, a fôrma-leitor (PACÍFICO, 

2012). Contudo, mesmo com o direcionamento oferecido por práticas que não proporcionam a 

assunção da autoria na formação dos sujeitos, estes parecem ainda serem afetados e movidos 

por uma necessidade maior que é a de interpretar e de dizer, de inscreverem-se no mundo. É 

partir da necessidade latente de dizer que se origina o gênero discursivo fanfiction, um gênero 

discursivo que não para de crescer e modificar-se, como um universo em pleno big bang, 

expandindo-se conforme o calor que aquece e impulsiona os escritos das fanfictions. A 

investigação acerca dos efeitos de sentidos causados pelo discurso desses sujeitos autores de 

fanfictions é possível através do embasamento teórico da Análise do Discurso pecheuxtiana, 

pois este entende o discurso como efeito de sentido entre locutores; a linguagem como não 

transparente; a língua afetada pela história e pela ideologia. Como resultado desta pesquisa em 

andamento, espera-se poder compreender como a escola é discursivisada e quais as implicações 

dos sentidos para a constituição do sujeito-aluno no século XXI. 

 

Palavras-chave: Escola em discurso; Literatura; Fanfiction. 
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“PALAVRA CANTADA” EM DISCURSO 

 

 

Maria Beatriz Ribeiro PRANDI, USP 

bia.prandi@usp.br 

 

 

O discurso musical está presente e sempre foi usado na infância por familiares, professores ou 

especialista por meio de jogos, dinâmicas, leitura, teatro, entre outros. Sendo “discurso” palavra 

em movimento, as letras das canções infantis fazem com que essas palavras cheguem a sujeitos-

criança de diferentes maneiras. Entretanto, como fazer em uma brincadeira musical que, em 

coletivo, diferentes sujeitos-criança tenham que seguir com gestos corporais a letra de uma 

canção infantil, se a palavra também está em movimento e para cada um pode ter um efeito de 

sentido diferente? Fora isso, o que pode ser dito numa canção infantil nos dias de hoje em que 

sujeitos-criança estão sendo cada vez mais rodeados por informações? A proposta desse 

trabalho tem como interesse a análise, interpretação e a compreensão sobre os processos de 

constituição, produção e circulação da linguagem musical destinada a sujeitos-criança, tendo 

como corpus canções, vídeos, livros infantis e aplicativos produzidos por uma dupla que está no 

mercado infantil brasileiro desde 1994, a Palavra Cantada. Para tanto, buscamos estudar como a 

música infantil brasileira escutada e curtida por sujeitos-criança produz efeitos fora do convívio 

formal, e se existem músicas destinadas somente ao público adulto e às quais o público infantil 

não tem acesso. Buscamos também analisar discursivamente os discursos para sujeitos-criança 

sobre o jocoso e o lúdico, escutando a polissemia, os vários sentidos deles e as brincadeiras que 

podem ser feitas com as palavras. Assim iremos interpretar o corpus flagrando como o 

imaginário e o ideológico sobre o politicamente correto nas canções endereçadas aos sujeitos-

criança são discursivizados nas produções da Palavra Cantada a respeito da infância e do 

brincar, interpretando os modos de inscrição do poético na língua. Também é nosso interesse 

refletir sobre como a Palavra Cantada mantém (e ou rompe) os sentidos estabilizados sobre ser 

criança, dadas as condições de produção em que certos sentidos são produzidos na 

contemporaneidade. Dentre os diferentes saberes que poderiam embasar a feitura dessa 

pesquisa, julgamos ser a Análise do Discurso (AD), de matriz francesa/pêcheutiana, a teoria 

mais adequada aos nossos objetivos, pois é constituída por princípios teórico-metodológicos que 

nos permitem refletir e lançar um olhar crítico sobre a ciranda de efeitos sobre a infância.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Sujeito-criança; Palavra Cantada. 
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SUJEITO E(M) DISCURSO: SENTIDOS DE CORPO EM MC LINN QUEBRADA 

 

 

Bruno Monteiro HERCULINO, (FFCLRP/USP – E-L@DIS) 

brunomonteiro_@live.com 

Lucília Maria Abrahão e SOUSA, (FFCLRP/USP – E-L@DIS) 

luciliamasousa@gmail.com 

 

 

Caminhando pelo chão teórico da Análise de Discurso (AD), como compreendida por Michel 

Pêcheux, e da psicanálise instituída por Sigmund Freud e desdobrada por Jacques Lacan, 

pretendemos neste trabalho, apresentar um dos possíveis gestos de leitura sobre os sentidos de 

corpo em Mc Linn da Quebrada. Como material de análise utilizaremos o capítulo intitulado 

“Mc Linn da Quebrada: Bixa Preta TRÁ TRÁ TRÁ e Transviada” do livro “Vozes 

Transcendentes: os novos gêneros na música brasileira” de Larissa Ibúmi Moreira. O capítulo 

trata-se de uma entrevista realizada com Mc Linn, onde a mesma, expõe seu processo de 

transição, sua música, seu ato de resistência, sua relação com o feminino e, principalmente, 

questões sobre/do corpo. Partindo do campo teórico da psicanálise, temos um corpo que 

perpassa aos três registros borromeanos, quais sejam: Real, Simbólico e Imaginário. Assim, 

temos um corpo-imagem que se aliena e se unifica ao olhar do outro, um corpo-simbólico 

atravessado e marcado pela linguagem, vestido de representações e apalavrado e, por fim, um 

corpo-real, corpo que se goza, corpo de sentidos, de carne, órgãos e ossos, que se inscreve ao 

psíquico por meio da pulsão. Compreendendo o sujeito como efeito da ideologia na teoria 

discursiva e efeito do inconsciente na teoria psicanalítica, intentamos traçar fios teóricos que, na 

urdidura deste trabalho, compõem uma trama de sentidos para o corpo. O sujeito é faltoso, 

vazio, oco, sem substância. Deste modo, no material analisado, garimpamos efeitos de sentidos 

sobre o corpo nos ditos de Mc Linn, assim, enunciados como “Eu me entendo como um corpo”, 

“... descobrindo quem eu era no corpo e pelo corpo” e “O corpo enquanto voz, enquanto 

discurso, enquanto pensamento”, traz em suas formulações um corpo que significa e é 

significado, ou seja, um corpo como forma de subjetivação. O corpo encontrado em nossa 

análise é corpo que se furta do “semanticamente normal”, que traz em sua materialidade as 

rachaduras, as fendas, os furos, que impedem a completude do corpo. Um acontecimento de 

corpo onde o sujeito se inscreve, discursivizando e historicizando a carne feita de palavras. 

 

Palavras-chave: Corpo; Sujeito; Sentido. 
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O DIA DAS MÃES, AS MULHERES E A MATERNIDAE: IMAGENS EM TENSÃO  
 

Dantielli Assumpção GARCIA, (UNIOESTE) 

dantielligarcia@gmail.com  

 

Neste trabalho, parte da pesquisa Ciberfeminismo: dizeres em rede de/sobre mulher, 

desenvolvida na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em parceria com o 

Laboratório E-L@DIS (FFCLRP/USP), analisaremos uma postagem da página do Facebook 

Moça, você é machista em homenagem às mulheres pelo Dia das Mães e os comentários que a 

acompanham. Mobilizando como perspectiva teórica a Análise de Discurso e os conceitos 

formação imaginária e memória, intentaremos mostrar como há a formulação e circulação de 

dizeres sobre a maternidade que sustentam a imagem da mulher mãe como um sujeito de 

desejos, medos, tristezas, alegrias (a “mulher mãe de verdade”, a “mulher mãe real”) em 

oposição à imagem da “mulher mãe onipresente”, mãe “da lata de mingau”, mãe do “instinto 

maternal”. Objetivamos, ao analisarmos a postagem e os comentários que a seguem, os quais 

surgem após um convite da própria página para que as mulheres digam “o que as fazem uma 

mãe de verdade”, compreender como, pelo funcionamento do efeito metafórico, a postagem e os 

comentários continuam dizendo o que é ou não ser mãe e, mais especificamente, uma mãe de 

verdade, uma mãe real. Fato tão criticado pelos movimentos feministas e de mulheres por se 

sustentar em uma mesma região de dizer do discurso patriarcal que violenta cotidianamente a 

mulher dizendo como essa deve ser e agir. 

 

Palavras-chave: Discurso; Maternidade; Mulher. 
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DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS ÀS PRÁTICAS SOCIAIS: UMA ABORDAGEM 

ANALÍTICA DOS DIZERES SOBRE (E PARA) A MULHER  
 

Elaine Pereira DARÓZ (FFCLRP/ USP) 

lainedaroz@gmail.com  

 

A nosso pensar, os sentidos sobre a mulher relativamente estáveis reverberam nos discursos dos 

sujeitos contemporâneos, tornando assim a base para os dizeres sobre (e para) a mulher a partir 

de uma memória do dizer, com implicações nas práticas sociais, em especial no que concerne à 

posição da mulher na atualidade. Para melhor compreendermos o funcionando destes efeitos de 

sentidos na regularização de uma memória sobre a mulher em nossa formação social, 

tomaremos as discursividades que se materializam tanto no discurso midiático, a partir de 

diferentes objetos discursivos, como também no discurso literário, tendo em vista os dizeres 

sobre a mulher que se presentificam na literatura concernente à Antiguidade Clássica. Em 

consideração às distintas condições de produção em que estes discursos foram produzidos, 

tomaremos em atenção às repetições e/ou deslizamentos dos sentidos que se marcam nestes 

dizeres, a fim de expor o caráter ideológico em que estas discursividades se regularizam na 

formação social, com vistas a sua desnaturalização. Neste sentido, nos apoiamos nos estudos de 

Pêcheux (2010; 1999) acerca do papel da memória na regularização dos sentidos, Romão (2012; 

2011; 2004) acerca dos efeitos da sociedade em rede nos sujeitos discursivos e, ainda, no que 

tange aos seus estudos acerca da mulher na atualidade (ROMÃO; GARCIA, 2016; ABRAHÃO 

E SOUSA; GARCIA; FARIA, 2017) dentre outros. No que concerne à noção de memória de 

arquivo, Romão (2011, 2014) e demais estudos relacionados à temática em questão, sustentam 

nossa investigação de analisar os discursos sobre a mulher na atualidade. 

 

Palavras-chave: Discurso; Mulher; Memória. 
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EMAGRECER NAS REDES SOCIAIS: UM PERCURSO DISCURSIVO 

 

Elaine MARANGONI (UNESP-Rio Claro) 

emarangoni@gmail.com 

 

O processo de emagrecimento envolve questões que vão além da força de vontade e da 

informação disponível nos meios de comunicação. A internet possibilitou o acesso a milhões de 

usuários nas redes sociais de receitas saudáveis, programas de exercícios e celebridades 

emergentes no mundo fitness, por isso, emagrecer nunca pareceu tão simples, no entanto, a 

epidemia da obesidade ainda assola o mundo. Por meio de análises discursivas em perfis no 

Instagram e no Facebook, traçamos o perfil de um novo discurso, que emerge nas redes sociais e 

que se naturaliza entre todos os membros da sociedade, sejam leigos ou profissionais de saúde. 

O trabalho da ideologia, tal qual conceitua Pêcheux, faz com que os sentidos produzidos 

médicos, educadores físicos, nutricionistas, donas de casa, professores e tantos outros, se 

mesclem e pareçam uníssonos na busca por corpos perfeitos e magros. O discurso do leigo é tão 

legitimado quanto o do profissional nos ambientes virtuais e isso se dá de acordo com o número 

de seguidores de determinado perfil. Imagens e enunciados se complementam, pois, a 

subjetividade precisa de um “corpo” para se materializar e produzir sentidos. No percurso 

discursivo, encontramos todos os tipos de sujeito, capturados pela necessidade de se 

alimentarem melhor, de fazerem mais exercícios e de terem em seus corpos o reflexo de todo 

esforço almejado. O sucesso é resumido em ser magro, seguir o padrão apresentado pelas 

“autoridades” da internet, ou seja, por aqueles sujeitos autorizados que divulgam as dietas da 

moda, as roupas e os exercícios que são adequados para todos, segundo o imaginário social. Os 

sentidos produzidos por esse novo discurso estão em ebulição e os caminhos encontrados por 

quem está na contramão, portando contradiscursos, ainda vão de encontro ao que está arraigado 

e naturalizado, portanto, o papel da Análise do Discurso em questões de saúde pública se faz 

necessária, já que é preciso refletir como a linguagem é também importante na construção do 

nosso organismo e que ela influi tanto na saúde como na doença. Duvidar dos sentidos prontos é 

o que faz com que possamos entender como a ideologia captura tantos sujeitos, e nos encoraja a 

trazer um novo olhar para o campo da saúde, no qual os tratamentos vão além de pílulas e 

comprimidos. 

Palavras-chave: Emagrecimento; Redes Sociais; Produção de Sentidos. 
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ERRÂNCIA DO DISCURSO: 

O ERRO, O SILÊNCIO E O POÉTICO EM MICHEL PÊCHEUX. 

 

 

João Flávio de ALMEIDA, UFSCAR 

joaoflaviodealmeida@gmail.com 

 

 

Qual é o lugar do erro na história do pensamento? Quando não aparece como falha, pecado, 

defeito, falência, imperfeição, irregularidade e inexatidão, o erro aparece como aquilo que 

instiga e impele a busca pelo acerto, pela perfeição e pelo progresso. De toda forma, o erro 

emerge como aquilo que deve ser expurgado, corrigido, afastado ou ultrapassado. A partir da 

Análise do Discurso de matriz francesa, mais especificamente em Michel Pêcheux (2009), o 

objetivo desta pesquisa é analisar a relação que se pode estabelecer entre os conceitos de 

errância e erro. Para tanto, buscamos na historiografia conhecimentos a respeito do movimento 

dos seres humanos no mundo, onde encontramos uma analogia que pode fornecer meios 

teóricos sólidos para o desenvolvimento de uma teoria discursiva da errância. Na historiografia, 

o sedentário é aquele que instaura projetos para si e para a natureza, o que condiciona o 

movimento em torno dos mesmos pontos. Para o sedentário, o erro deve ser afastado ou 

corrigido, visto que pode lhe custar o fracasso da colheita. O nômade também estabelece 

projetos: ele precisa conhecer os melhores pontos onde estabelecer posição temporária, e uma 

escolha errada pode custar a vida de todo seu grupo. Já o errante, justamente por que apenas 

caminha no mundo, sem projetos, não erra, tampouco acerta (HARARI, 2016). Partindo destes 

pressupostos, buscaremos na obra de Pêcheux discutir a assepsia lógico-filosófica que pretende 

separar a contingência (língua das massas, verdades de fato, históricas, subjetivas e errôneas) da 

necessidade (língua da ciência, verdades de razão, essências eternas, objetivas, corretas), para 

então propormos, a partir do mesmo autor, que o erro não está na língua, ao contrário do que 

apontaram os lógicos. O erro é da ordem do juízo, e não do enunciado (KANT, 2011), e por isso 

o erro só se evidencia diante do estabelecimento de um juízo que instrumentaliza língua, 

discurso e sujeito em um projeto que, este sim, pode errar. Nossa hipótese é que as 

ambiguidades e derivas de sentido não emergem de erros fundamentais da língua, emergem, 

sim, de uma movência errante entre as partes que constituem língua, discurso e sujeito. Assim, a 

errância não é um erro, e o sujeito que erra, não erra; ou melhor: o sujeito que vaga não falha. A 

errância é aquilo que se evidencia pelo erro que não se coloca a corrigir, é o modo de significar 

onde não existem nem erro nem acerto.  

 

Palavras-chave: Errância; Análise do Discurso; Michel Pêcheux. 
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ATO INSTITUCIONAL 5: NA CONSTITUIÇÃO DE UMA MEMÓRIA SOBRE/DA 

TORTURA BRASILEIRA 

 

Juliana Moreira da Silva Faria Ramos BORGES, (E-l@dis – Laboratório Discursivo 
FFCLRP USP) 

julianamoreirasilvafaria@gmail.com 

 

 

O AI-5 (Ato Institucional de nº 5) foi criado na Ditadura Brasileira em 13 de dezembro de 1968 

(Brasil), promulgado pelo Presidente Artur da Costa e Silva, com finalidade de consolidar e 

manter o processo de apropriação do poder. Os Atos Institucionais criados e aprovados na época 

da Ditadura Brasileira se sobrepuseram à Constituição de 1967, dando poderes supremos ao 

chefe do executivo, o qual através do AI-5 concedeu recesso à Câmara dos Deputados, às 

Assembleias Legislativas (estaduais) e à Câmara de Vereadores (municipais). Assumindo todas 

as funções destes órgãos durante o recesso, permitindo sua intervenção nos estados e municípios 

sempre que julgasse necessário. É com a instituição e aprovação do AI-5, que se inauguravam a 

fase mais dura do Regime Militar, entre elas cabiam ao Presidente (poder centralizado) 

suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, cassar mandatos de deputados 

federais, estaduais e vereadores e em casos de crimes políticos, contra a ordem econômica, 

segurança nacional e economia popular, retirando o direito do indivíduo de se socorrer 

judicialmente ao Habeas Corpus, além de se censurar jornais, revistas, livros, peças de teatro, 

músicas e proibir manifestações populares de caráter político, ou seja, inicia-se a era da 

”liberdade vigiada”. O presente resumo visa analisar os efeitos de sentidos postos pelos 

discursos produzidos no arquivo em questão, mobilizando a Análise do Discurso de linha 

pecheutiana, verificando como a memória discursiva atualiza efeitos de sentidos no Brasil em 

relação à expressão “Intervenção Militar” e por qual motivo até os dias atuais a Constituição 

Federal pode ser, a qualquer momento de instabilidade política, posta de lado por interesses 

políticos e relações de poder que determinam as condições de produção em que a luta pelo 

poder é tensionada. Segundo Farge (2017), o arquivo nasce da desordem, em uma teia de delitos 

que não aparecem no real da palavra, mas são identificáveis por trás das palavras expostas no 

arquivo, o qual “pode-se ler a maneira como cada um procura se posicionar diante de um poder 

coercitivo” (p.35). Pretendemos verificar ao final do trabalho e das análises a serem realizados 

nos arquivos os regimes autoritários que geram ou não sentidos de uma memória que 

embrutecem um país, no plano intelectual, social e político e se esses sentidos apagaram e 

apagam a figura não só do homem, mas a da mulher, que será nosso objeto de análise, embora 

silenciadas, sempre estiveram presentes nas mobilizações, associações, participando de reuniões 

sindicais, movimentos estudantis, deixando seu papel da mulher tradicional do lar, para 

manejarem armas, na tentativa de derrubar a ditadura, sofrendo sérias repressões. A mulher 

nesta época se destaca em um movimento brasileiro que lutava pelo direito a anistia, na década 
de 70-80. 

 
 

Palavras-chave: Arquivo; Feminino; Ditadura. 
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DE CAPITU FALADA POR UM HOMEM À QUE FALA NA MARCHA DAS VADIAS 
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Este trabalho tem como objetivo entender, por via dos conceitos da teoria da Análise do 

Discurso de filiação francesa, como os discursos encontrados em Dom Casmurro (Machado de 

Assis, 1899) que são expressos pela personagem feminina principal Capitu se relacionam e se 

refletem nos discursos feministas do século XXI manifestados aqui por nós pelo movimento 

social da Marcha das Vadias. Com embasamento dos conceitos de Sujeito, Discurso, Memória 

Discursiva e Ideologia postulados por Michel Pêcheux e estudos feministas feitos desde o 

último século, pretende-se traçar um paralelo de como a inscrição da personagem Capitu é 

falada e narrada, já que sua vivência é atravessada pelos discursos do personagem Bentinho - 

personagem masculino principal na trama - e de Machado, como autor da obra, juntamente com 

o apoio dos dizeres encontrados nas páginas online do movimento social da Marcha das Vadias. 

Machado cria Capitu a partir da voz de um homem e a define como um mistério de mulher, 

cheia de vertentes e possibilidades, e aqui será discutido como os efeitos de uma mulher 

libertária, que mesmo indireta e inconscientemente, foi capaz de romper barreiras e constituir 

alguns sentidos do que é conhecido como feminismo hoje para nós.  Em busca de respeito, 

igualdade de gênero e fim da violência contra a mulher, a Marcha das Vadias é um grande 

movimento social que dá visibilidade e circulação para os sentidos do feminismo e quebra os 

padrões da sociedade há muito tempo instaurados, o que supomos que Capitu também 

potencializa como efeito de um dizer sobre a mulher na narrativa machadiana. Assim, 

trabalhamos com a hipótese de que Capitu apresenta traços e dizeres de uma mulher 

denominada empoderada e se mostre uma personagem que não se deixou interpelar pela 

ideologia dominante imposta pela sociedade patriarcal e assim foi capaz de encontrar uma voz 

em meio ao silenciamento. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Capitu;  Marcha das Vadias. 
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AUTORIA E ORALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CONSTITUIÇÃO DE 

SUJEITOS-AUTORES  
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Este trabalho tem como fundamentação a teoria do Letramento na perspectiva de Leda Verdiani 

Tfouni (2010) e, também, a Análise do Discurso de linha francesa segundo Pêcheux (1990).  O 

trabalho confere-se na busca de um olhar sobre autoria e letramento nas produções orais, a fim 

de refletir, teoricamente, acerca dos conceitos de linguagem, escrita, leitura, autoria e as práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar.  Com base nessas considerações, o trabalho objetiva 

investigar como se configuram as práticas de letramento em uma escola municipal de Educação 

Infantil, as quais, por diversas vezes, ignoram o grau de letramento dentro e fora da sala de aula 

dos sujeitos-alunos.  Para isso, foi realizada uma coleta de dados, por meio de visitas semanais a 

uma escola pública de Educação Infantil, situada na região de Ribeirão Preto. Assim foram 

realizadas ao longo de um semestre, totalizando dez visitas, para observações dos sujeitos-

escolares no processo de construção dos sentidos, no interior da sala de aula. Com base nas 

análises, observamos que quando o sujeitos-alunos são submetidos ao discurso pedagógico, 

sustentado pela interdição aos sentidos e uma injunção ao dizer ou ao silêncio, a autoria não 

vigora. Todavia, quando na sala de aula o discurso polêmico (ORLANDI, 1996) circula e os 

sujeitos podem identificar-se com determinados sentidos, quando a subjetividade tem espaço e 

quando o arquivo (PÊCHEUX, 1997) é trabalhado com os sujeitos alunos, a autoria desde a 

mais tenra idade e os anos escolares iniciais manifesta-se especialmente na oralidade. Com base 

nisso, entendemos que a autoria para produção textual e a escuta pelos sentidos produzidos 

pelos sujeitos-alunos pode alterar o percurso da sala de aula, abrindo espaços para a constituição 

de sujeitos-autores, antes mesmo de estarem alfabetizados. 

 

Palavras – Chave: Autoria; Oralidade; Arquivo. 
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ONTEM EM RESPOSTA AO AMANHÃ  

 

 

Lucília Maria Abrahão SOUSA, (FFCLRP/USP) 

luciliamasousa@gmail.com  

 

Como tomar o sem-limite da saturação de certos sentidos em um processo discursivo cujo 

avesso é o impedimento de lembrar e dizer de algo que se quer manter apagado? Didi-

Huberman (2017) sinaliza um modo de pensar a memória a partir dos limites institucionais 

dados pela intervenção de Estado. Ao visitar o campo de concentração onde seus avós foram 

mortos na Polônia, ele produz uma série de fotografias e escreve sobre elas, inclusive sobre o 

único vestígio daquele lugar, a saber, as cascas de bétula espalhadas no chão. Da memória, 

restam fissuras, vestígios, lacunas, rasgos e resíduos de cascas e pedras. O modo como a dor 

daquele local obsceno e violento é silenciada produz uma memória que se institucionaliza, 

transformando o local em museu de Estado hoje aberto à visitação, e que faz parecer evidente a 

regularização e circulação de outros efeitos deslocados de seus usos sociais já postos em 

funcionamento antes. Trata-se de uma decisão institucional que implica sobrecarregar de 

repetições apenas um gesto de leitura sobre aquele período e deixar soterrados os modos de 

dizer do/sobre o inominável; isto implica considerarmos a divisão dos sentidos, a contradição e 

o político no jogo da língua ao modo do que Pêcheux (1969) nos ensinou tão bem. Tomando os 

dois autores citados, pretendo analisar discursivamente como os efeitos da escravidão brasileira, 

da tortura e da violência estão silenciados na construção simbólica do Museu do Amanhã e 

sustentam o dizer do Museu do Ontem, ou seja, como se dá esse litígio inscrito no centro antigo 

da cidade do Rio de Janeiro, fazendo falar da contradição e o conflito nas tramas do urbano. 

(FAPESP, 2016/22675-8), Bolsa PQ/ CNPQ) 

 

Palavras-chave: Discurso; Museu do Amanhã; Museu do Ontem. 
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ARGUMENTAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL E ESCOLAR: SUJEITO E 

ESCRITA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 
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Esta pesquisa apresenta discussões sobre a influência das interações via redes sociais digitais, 

observadas na produção textual de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Nosso objetivo 

é identificar os gestos argumentativos dos sujeitos-alunos no ambiente virtual 

comparativamente aos de sala de aula. O embasamento teórico é a Análise do Discurso 

pecheuxtiana, buscando compreender os gestos argumentativos, por meio dos discursos por eles 

produzidos em diferentes condições de produção, em ambiente virtual e em sala de aula. Para a 

Análise do Discurso, o sujeito é uma posição discursiva que, afetado pela ideologia, pela 

história, pelas condições de produção constrói seus discursos, os quais, portanto, não serão 

sempre os mesmos. Quando o sujeito entra no fluxo do discurso ele pode ocupar diferentes 

posições e, a partir delas, ele pode defender, ou não, um ponto de vista. Para isso, o sujeito tem 

de ter o direito de argumentar, o que ocorrerá se ele tiver acesso ao que Pêcheux (1997) chamou 

de arquivo. Para Pacífico (2012), esse é um ponto relevante, visto que a escola nem sempre dá 

condições para o aluno ter acesso ao arquivo e, com isso, (des)autorizá-lo a dizer. Dessa forma, 

nosso trabalho será pautado na análise das interações dos alunos em um blog, por meio de 

comentários, e suas produções em sala de aula. Diante dos dados, faremos um estudo para 

interpretar as marcas argumentativas nos diferentes meios de circulação dos textos, uma vez 

que, para a Análise do Discurso, o trabalho do analista deve ser a construção de um dispositivo 

da interpretação. Com isso, buscamos traçar um paralelo entre as práticas de leitura e escrita dos 

sujeitos-alunos, sejam elas virtuais ou realizadas em sala de aula, levando em conta se a 

mudança de condições discursivas afetará a relação dos sujeitos da pesquisa com a 

argumentação. 

 

Palavras-chave: Argumentação; Ambiente Virtual; Sala de Aula.  
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DISCURSO, LITERATURA E RESISTÊNCIA EM 

CAROLINA MARIA DE JESUS 

 

Michel Luís da Cruz Ramos LEANDRO (USP) 
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Soraya Maria Romano PACÍFICO (USP) 
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A escola é o espaço de circulação do discurso autoritário (ORLANDI, 1996) e isso provoca o 

cerceamento do sujeito-aluno em relação ao poder dizer. Nesse cenário, o sujeito-aluno tende a 

resistir por meio de alguns furos: 1. Recusa-se a escrever; 2. Escreve, todavia, para cumprir uma 

ordem e, assim, não se constitui como autor porque não consegue sair da fôrma-leitor 

(PACÍFICO, 2012); 3. Escreve e traz o novo, ocupa a posição de sujeito-autor, muitas vezes, 

por meio da transgressão das regras impostas pela escola. É em relação a essa terceira 

resistência que compreendemos a escrita de Carolina Maria de Jesus, mulher, negra, pobre, 

favelada, semialfabetizada que, a partir de suas obras Quarto de despejo (1960) e Diário de 

Bitita (2016) discursiviza sobre a infância de “menina atrevida” que questionava os adultos, e, 

na vida adulta, a “mulher exibida” que escreve. É com base nos postulados da teoria da Análise 

do Discurso de linha francesa pecheuxtiana que analisamos o movimento entre a paráfrase, que 

diz respeito aos sentidos cristalizados, o mesmo, o repetível do que é legitimado, esperado, 

natural; e a polissemia, que é a ruptura, o deslocamento, a possibilidade do sentido sempre vir-

a-ser outro, do que é inesperado e imprevisível, que está no plano da incompletude, no silêncio e 

na opacidade; é nessa tensão, entre paráfrase e polissemia que o sujeito encontra espaço para a 

resistência. Deste modo, o objetivo dessa pesquisa é investigar o modo como, nos livros que 

constituem nosso corpus, o sujeito-autor se relaciona e diz sobre a escrita, a leitura e a escola a 

partir das diversas posições-sujeitos que ocupa contribuindo para pensarmos nas questões de 

autoria e letramento, porque entendemos que a literatura de Carolina Maria de Jesus rompe com 

a ideia de que para ser autor basta dominar a gramática normativa, mas coloca em cerne uma 

discussão fundamental: quem tem o direito à escrita? A escola garante esse direito aos sujeitos-

alunos? A literatura de autoria de mulheres negras é discutida e reconhecida na escola? Se o 

discurso é poder, logo, a escrita de Carolina é um ato político. 

 

Palavras-chave: Escrita; Autoria; Resistência.  
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SUBJETIVIDADE E APRENDIZAGEM DA PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA: O 

DISCURSO DE ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA 
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A aprendizagem da linguagem escrita é essencial para a inserção de sujeitos no meio social, mas 

por vezes ela é vista como um bicho-de-sete-cabeças pelos alunos, pois se trata de um terreno 

que envolve o desenvolvimento de habilidades várias (ex.: fonéticas, cognitivas) que estão 

sujeitas ao erro e à ambiguidade. O erro, afasta os alunos da escrita, pois pode leva-los ao 

sentimento de impotência diante ao conhecimento a ser adquirido. Por esses motivos, 

consideramos importante “dar voz aos alunos” para explorar a questão da aprendizagem da 

linguagem escrita e da produção subjetiva que a permeia. O objetivo do trabalho é investigar, 

por meio do discurso oral e também materializado em forma escrita, os sentidos que alunos do 

5º ano da Educação Básica de uma escola pública de Ribeirão Preto – SP, dão à aprendizagem 

da linguagem escrita, especificamente, à produção textual que possibilita a polissemia e a 

autoria, que envolve o desenvolvimento de poemas e narrativas diversas. Serão realizados 

encontros (que serão gravados e transcritos) para conversar com os alunos sobre suas relações 

com a produção textual escrita e com a escola. Contaremos com a mediação de jogos e outros 

recursos lúdicos. Além das rodas de conversa, pretende-se pedir para os alunos produzirem um 

texto com o tema “Eu, a escrita e a escola”. O arcabouço teórico-metodológico da Análise de 

Discurso pecheuxtiana norteará a análise das falas dos sujeitos por meio de conceitos como 

subjetividade, discurso, ideologia, memória discursiva e autoria. Este trabalho se mostra 

importante, pois a literatura aponta uma lacuna de estudos que associam a Análise de Discurso a 

questões relativas à subjetividade adjacente à aprendizagem da produção textual escrita. Além 

disso, ao considerarmos preocupantes os altos índices de analfabetismo, analfabetismo 

funcional e dificuldade de interpretação e produção de sentidos por parte de alunos brasileiros, 

propomos explorar, por meio desta pesquisa os motivos que tornam a aprendizagem da 

linguagem escrita “amedrontadora” (ou não). De acordo com a literatura, a aprendizagem da 

produção textual escrita é povoada por ideologias que prendem o aluno ao “erro” e ao “acerto” e 

que fortalecem o papel da gramática, postuladora da norma padrão, que, muitas vezes, afasta o 

sujeito-aluno da escrita. Com os resultados deste estudo será possível observar se os discursos 

produzidos pelos estudantes comprovam ou não o que diz o discurso científico sobre as 

dificuldades, desejos ou resistências dos mesmos pela escrita. 

 

Palavras-chave: Discurso; Escrita; Subjetividade. 

 

 

 
 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 
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Com base nos postulados teórico-metodológicos da Análise de Discurso Pecheuxtiana, esta 

pesquisa de doutoramento está se alinhavando, ainda em fase inicial, com o objetivo de analisar 

os sentidos produzidos por sujeitos-adolescentes, que cursam o oitavo ano do Ensino 

Fundamental, ao discursivizarem sobre violência, principalmente, bullying, para sujeitos-alunos 

que cursam os anos escolares anteriores, especificamente, o sexto ano. Participarão da pesquisa 

três turmas de alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública da região de Ribeirão Preto 

– SP, especificamente alunos dos 6º, 7º e 8 anos. Pelo viés da Literatura, o sujeito-adolescente 

poderá trabalhar o sentimento de pertencimento e da construção da identidade em presença do 

outro, discorrendo sobre os conflitos sociais que a sociedade vem protagonizando e, não raro, o 

sujeito-adolescente é discursivizado como problema, como agressor, como indisciplinado, como 

desajustado e esses discursos circulam na mídia, na escola, no espaço urbano como discursos de 

verdade. Colocar o sujeito-adolescente na posição de transgressor funciona como justificativa 

para a repressão e a necessidade de seu controle. Os textos de literatura trabalhados serão A 

hora da estrela, de Clarice Lispector; A morte chega cedo, de Dalton Trevisan; e Capitães da 

Areia, de Jorge Amado. Esses textos foram escolhidos porque colocam em discurso sentidos de 

dor, preconceito, exclusão social, medo, morte entre outros que podem afetar o sujeito-

adolescente em sua constituição, dentro e fora da escola. Pretendemos, com isso, escutar o que 

os sujeitos-adolescentes têm a dizer a seus pares sobre a temática. Com base no paradigma 

indiciário, será dada atenção especial ao dito, ao não dito, ao silêncio, ou seja, aos sentidos 

produzidos pelo sujeito-adolescente ao colocar em discurso o modo como a violência o afeta. O 

objetivo sustenta-se na mudança de foco em relação à produção discursiva, uma vez que, de 

modo geral, sempre é o sujeito-adulto que produz sentidos sobre o adolescente. No caso dessa 

pesquisa, será o adolescente que produzirá sentidos para si e para seus colegas, todos inseridos 

no contexto escolar, lugar onde a prática discursiva do bullying e outras manifestações de 

violência são muito recorrentes.  

Palavras-chave: Sujeito-adolescente; Identidade; Violência. 
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PROVINHA BRASIL EM DISCURSO: (DES)DOBRAMENTOS PARA AUTORIA E 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  
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smrpacifico@ffclrp.usp.br 

 

Objetiva-se analisar o discurso oficial do Guia de Aplicação da Avaliação externa Provinha 

Brasil 2012, a fim de observar o que é esperado do ensino de língua portuguesa no documento e 

as implicações disso para a autoria, no Ensino Fundamental. A Análise do Discurso elaborada 

por Michel Pêcheux e (re)formulada por seus seguidores  é a teoria que fundamenta  este 

trabalho.  Mobilizaremos alguns conceitos que tocam na questão da autoria e dela não podem 

ser dissociados, como o conceito de sujeito, entendido como uma posição discursiva que o 

indivíduo, interpelado pela ideologia, ocupa ao produzir sentidos. Essa posição é ideológica, o 

que faz com que o sujeito tenha a ilusão de que é dono do seu dizer. No caso da autoria, o jogo 

de projeção imaginária pode autorizar, ou não, a assunção da autoria pelos alunos. O conceito de 

autoria baseia-se nos estudos de Orlandi (1996) e de Tfouni (1995) para entender como o autor 

se constitui e como se dá sua relação com a construção dos sentidos. Foi analisado o discurso do 

Guia de Aplicação de Leitura- Teste 2, de 2012 e duas atividades propostas para o aluno, na 

Provinha Brasil do mesmo ano. Como resultado, podemos dizer que as atividades da Provinha 

Brasil concentram-se em avaliar as habilidades do aluno de reconhecimento de letras e de 

informações explícitas retiradas do texto em questão. Pelo fato de os professores sentirem-se 

cobrados pelos resultados obtidos pelos alunos nessa avaliação externa, entendemos que as 

práticas pedagógicas podem ser tão reducionistas quanto as questões da Provinha Brasil, 

avaliação que acaba funcionando como um modelo de ensino a ser praticado pelos professores. 

Em decorrência disso, o trabalho com autoria, que vai muito além do reconhecimento de letras e 

palavras, bem como de cópia de informações retiradas do texto, permanece à margem das 

atividades de leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Avaliações externas; Discurso; Escrita. 
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Este trabalho se refere à atual pesquisa de Iniciação Científica, onde propusemos estudar 

sobre o funcionamento do discurso e memória discursiva em Hamlet, peça teatral de Shakespeare, 

estando ela adaptada para outra materialidade: o mangá. Por séculos Hamlet viajou por diferentes 

culturas, adequando-se a um dado meio cultural, de acordo com as condições históricas da época. 

Sendo assim, vimos nos dedicando aos estudos da teoria da adaptação como um processo de 

apropriação intertextual; estudos dos postulados teóricos da Análise do Discurso (AD) de linha 

francesa fundada por Michel Pêcheux (1969), onde pesquisamos como o discurso de Hamlet está 

em movimento entre diversas maneiras de significar, a cada vez que ele é retomado, relido 

readaptado; e os quadrinhos japoneses, como um suporte midiático contemporâneo. Uma vez que 

o mangá trabalhado nesta pesquisa (Hamlet: Mangá Shakespeare, Ilustrações de Emma Vieceli, 

Editora Galera Record, 2011), é uma retomada de um clássico, uma informação recuperada, 

pronta para ser disseminada de outra forma, captando sujeitos leitores diferentes e com uma 

linguagem acessível. Estamos buscando observar o modo de construção e o modo de circulação 

desta adaptação, seus diferentes gestos de leitura que constituem os sentidos nele inscritos, 

lembrando que, um discurso não é fechado nele mesmo, cada vez que Hamlet é (re)estabelecido, 

sua significação se configura. Dito isso, podemos afirmar que nosso protagonista pode ser 

analisado, interpretado e debatido por diversas perspectivas, sendo o mangá um ótimo recurso 

narrativo que dialoga ao mesmo tempo com outras manifestações culturais. Vemos Hamlet 

transposto da peça teatral escrita em meados de 1600 e apropriado em um suporte midiático 

contemporâneo, isto se torna admissível porque a memória discursiva reatualiza as palavras, como 

um espaço móvel de deslocamentos. Vemos que os discursos estão sempre se movendo e sofrem 

transformações, acompanham mudanças de tempo e espaço, movem-se em diferentes suportes de 

mídia e é consumido de acordo com o interesse e a Formação Discursiva do sujeito leitor. 
Sabemos que a arte deriva de outras artes, tornando assim, processos de retomadas respeitando a 

essência do texto de partida para o texto de chegada, levando em consideração que essa arte 

adaptada para o mangá, pode servir como porta de entrada para um sujeito que ainda não 

familiarizado com a obra e um deleite para quem já o é.  

 

Palavras-chave: Memória Discursiva; Mangá; Adaptação. 
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Na contemporaneidade, os gêneros digitais vêm ganhando cada vez mais destaque e muitos 

alunos têm acessado canais no YouTube para visualizar comentários de Booktubers sobre 

livros. Assim, um dos propósitos deste trabalho é colocar essa nova prática de letramento em 

discurso, no contexto escolar, entendendo-se que ela não só possibilitará o incentivo à leitura, 

mas também a análise dos gestos argumentativos e os indícios de autoria presentes no discurso 

dos sujeitos-alunos,  ao discursivizar, em ambiente virtual, sobre os livros lidos em sala de 

aula. Por meio desses gestos argumentativos, analisaremos como se constrói a argumentação, 

a autoria e o trabalho com a oralidade no ambiente escolar e no virtual. Sabemos que, muitas 

vezes, o ambiente territorializado da sala de aula, sob supervisão do professor, e a 

obrigatoriedade de se seguir um modelo preestabelecido e padronizado da língua, já 

incorporado pela escola, contribui para o apagamento da argumentação dos alunos. Por outro 

lado, sabemos, também, que argumentar é uma necessidade e condição primordial para que o 

sujeito participe ativamente da sociedade. Partindo desses pressupostos, nosso objetivo é 

investigar se o ambiente virtual é um meio facilitador para o desenvolvimento da oralidade e 

da argumentação, e se o discurso realizado por meio do uso de recursos tecnológicos indicia 

marcas de autoria nas produções dos sujeitos-alunos. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

recorreremos aos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de ‘linha’ francesa, cujo 

principal expoente é Michel Pêcheux. Nossa metodologia de trabalho não tem como objetivo 

mensurar quantidade; é a relação do sujeito com a linguagem, com as marcas enunciativas e 

com o silêncio que guiará nossa pesquisa. A constituição do corpus será feita a partir de 

vídeos elaborados por sujeitos-alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 

do município de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Esses vídeos serão 

constituídos por produções orais de resenhas elaboradas a partir da leitura do livro Capitães de 

Areia, de Jorge Amado. Como a pesquisa encontra-se em fase inicial, ainda não há resultados. 
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Partindo da perspectiva teórica da Análise de Discurso (PÊCHEUX, [1983] 2006, 1995; 

ORLANDI [1993] 2007, 2005), analisamos como a ausência/presença de livros LGBT em duas 

bibliotecas particulares abertas ao público da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São 

Paulo, faz presente um discurso médico-religioso que impõe a matriz heterossexual como 

normal, aceitável aos sujeitos, impedindo que outros dizeres sobre os sujeitos LGBT estejam 

nos livros ali representados. A produção do interdito, do silêncio (ORLANDI, [1993] 2007) 

apresenta-se como uma imposição do que não pode ser dito do dizível, ou seja, palavras 

silenciadas para manter certos sentidos não-ditos, não-atualizados para a situação dada. Tal 

interdição, já produz efeitos nos sentidos, produzem deslocamentos que significam no silêncio, 

construindo outras possíveis significações, mas que não são ditas. Dessa maneira, os sentidos, 

não pertencem ao sujeito e sim, são atravessadas pela ideologia, de tal forma que os sentidos, os 

dizeres e as palavras significam e retomam elementos do já-dito, produzindo efeitos de acordo 

com a formação discursiva e ideológica do sujeito em uma conjuntura dada (PÊCHEUX, 1995). 

Uma política de silenciamento, pela via da censura, como vimos na análise sobre as bibliotecas, 

tem sido posta em funcionamento na trama social ao falarmos sobre identidades de gêneros, as 

quais estão continuamente se construindo e se transformando. Assim, a biblioteca Padre 

Euclides ao contar com um único livro de Grüspun (1965) – este que aborda a 

homossexualidade e o travestilidade como distúrbio – silencia outros sentidos possíveis à 

temática LGBT. E o único livro da segunda biblioteca, Altino Arantes, é um romance espírita, 

portanto, uma obra de ficção. Contar com um livro deste no acervo, de certo modo, também 

silencia as lutas por lugares legitimados dos sujeitos LGBT. Há um silenciamento, pelas 

bibliotecas, de outras regiões de sentidos nas quais dizeres acerca das sexualidades/gêneros 

também são constituídos. As bibliotecas sustentam seu acervo nas questões de saúde e religião, 

algo comum desde o século XIX, quando a religião e a medicina esperavam normatizar e 

docilizar os corpos dos sujeitos. Logo, pela ausência de livros LGBT, representatividade e 

impossibilidade de falar sobre, as bibliotecas inscrevem a presença de discursos médico-

religioso que impõem uma matriz heterossexual, considerada normal, saudável, aos sujeitos. Ou 

seja, impede que o jogo da polissemia possa ser movimentado em um espaço público de leitura, 

o que é na melhor das hipóteses um modo de impedimento das vozes que ali deveriam estar 

representadas nos livros. 
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Trata-se de uma pesquisa de pós-doutorado que intenta mobilizar, discutir e problematizar o 

funcionamento discursivo de testemunhos produzidos a partir de experiências de violência, 

abuso e opressão no momento do parto ou a ele relacionadas. Amparada em um aporte teórico 

situado no entremeio dos campos da Psicanálise, dos Estudos Literários, das Teorias Feministas 

e Queer e, de forma preeminente, da Análise de Discurso, no estudo pretende-se oferecer um 

espaço para formulação e circulação de um dizer de violência, por meio da criação e 

implementação de um arquivo de relatos de partos traumáticos. O cerne da pesquisa consiste na 

ampliação de espaços de escuta para as palavras de mulheres cujos corpos foram subjugados por 

práticas médicas sexistas e mutiladoras, por meio da criação de um site que abrigará essas 

narrativas de violência. A coleta se deu por intermédio de grupos defensores de um parto 

respeitoso. Dentre os objetivos específicos encontram-se: a) investigar modos de formulação da 

experiência traumática de violência obstétrica, narrativas testemunhais de sofrimento e dor que 

perfazem sentidos para a mulher, seu corpo e sua sexualidade; b) produzir uma reflexão sobre a 

forma com que corpo e fala/escrita se entrelaçam no discursivo testemunhal; c) discorrer sobre 

as políticas de esquecimento e silenciamento que organizam e dispõem sentidos para as 

mulheres, seus corpos e suas formas de parir; d) discorrer sobre o testemunho enquanto 

acontecimento que marca a passagem do trauma experimentado ao trauma nomeável; e) 

promover reflexões teóricas acerca da construção do arquivo, na relação com os gestos de 

autoria que ele possibilita etc. Com a realização da pesquisa, pretende-se criar um espaço 

político de inscrição para a formulação e circulação de testemunhos de violência no parto, além 

de incrementar a função documental e jurídica do testemunho, através da montagem do arquivo, 

com efeitos que intentam a transformação social. 
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Defendemos ser direito dos sujeitos-alunos o acesso à literatura, desde os anos escolares 

iniciais da Educação Básica, para que eles percorram os espaços vazados dos textos 

literários, podendo questionar sentidos que circulam dentro e fora da escola e, 

sobretudo, desnaturalizar discursos cristalizados, ao longo da história, como se fossem 

únicos e verdadeiros. Sabemos que não só determinados temas ficam silenciados, no 

contexto escolar, como o preconceito racial, que será tratado nesta pesquisa, mas, 

também, o acesso ao arquivo, entendido como campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma dada questão (PÊCHEUX, 1997). Partimos do princípio de que a 

constituição do arquivo e seu acesso são fundamentais para a interpretação do literário. 

Por ser assim, filiados à Análise de Discurso pecheuxtiana, sentimo-nos instigadas a 

trabalhar com textos da literatura infantil que abordem a questão do preconceito racial a 

fim de constituir um arquivo e romper com o silêncio que circunda a temática no 

contexto escolar. A pesquisa foi realizada em uma escola pública de Ribeirão Preto com 

sujeitos-alunos que frequentavam o quinto ano do Ensino Fundamental. Com base na 

leitura e na interpretação dos textos lidos, os sujeitos-alunos produziram sentidos, 

oralmente e por escrito, sobre a questão. Nossa metodologia sustentou-se em um 

dispositivo teórico-analítico capaz de analisar marcas linguísticas que se referem à 

questão racial, as quais, para o analista de discurso, indiciam pistas de um 

funcionamento discursivo tal qual proposto por Ginzburg (1980). As análises apontam 

que os sujeitos da pesquisa não tinham acesso a um vasto campo de documentos sobre a 

questão dos negros e o preconceito contra eles, ou seja, apenas sentidos cristalizados 

pelo discurso dominante eram repetidos em seus discursos. A prática da argumentação 

não se configura como uma prática pedagógica recorrente no contexto escolar, 

tampouco sobre um tema polêmico, como a questão do preconceito racial, e 

ressaltamos, também, o silêncio como parte constitutiva do dizer, observado antes da 

leitura dos textos por nós selecionados. Após o acesso ao arquivo que constituímos com 

os sujeitos, nosso corpus aponta para movimentos de ruptura com o silêncio. Como 

resultado, podemos dizer que o trabalho com os textos literários colaborou para dar 

início a um espaço discursivo, colocando a literatura como direito fundamental dos 

sujeitos-alunos que frequentam a Educação Básica, na escola onde a pesquisa foi 

realizada, especialmente, para fazer ranger o silenciamento dos sentidos sobre 

preconceito racial.  
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