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RESUMO GERAL DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA MCLPEB - 

MEMÓRIA E CULTURA DA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA NO BRASIL 

 

 

Anderson FERREIRA (PUCSP) 

andersonferreirasp94@gmail.com 

Jarbas Vargas NASCIMENTO (PUCSP) 

jvnf1@yahoo.com.br 

 

 

Este Grupo de Pesquisa reúne pesquisadores e discentes da pós-graduação e graduação envolvidos 

na discussão da relação cultura, discurso e pós-verdade. Vinculado ao Programa de Estudos Pós-

Graduados em Língua Portuguesa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem como 

objetivo proporcionar a divulgação de pesquisas produzidas ou em processo de produção no 

âmbito da discursividade. A motivação central do Grupo é estudar práticas sociais dos campos 

midiático, espiritual, literário e político em circulação na cotidianidade. Como quadro teórico-

metodológico, investimos nos princípios e métodos da Análise do Discurso de linha francesa, nas 

abordagens de Maingueneau (2015), que postula o primado do interdiscurso, entendendo que toda 

manifestação enunciativa é atravessada por interdiscuros, que marcam o posicionamento do 

enunciador. Nesse sentido, investigamos como os gêneros do discurso, as cenografias e os 

processos de subjetivação emergem nos variados discursos que circulam em nossa sociedade. Tais 

pesquisas nos possibilitam identificar que a Análise do Discurso desvela estratégias discursivas 

no uso dos gêneros do discurso, contribuindo para a conscientização de um leitor/produtor de 

texto eficiente, crítico e consciente do processo de construção de efeitos de sentido. Pós-verdade 

é tomada, em nosso Grupo de Pesquisa, como uma nova maneira de se relacionar com a opinião 

pública e consolidar os mídiuns, onde as crenças pessoais são tomadas como irrefutáveis para 

muitos, ganhando força frente à lógica e aos fatos. Discursos políticos, midiáticos, espirituais e 

literários tomam a pós-verdade como um sintoma de (des)ordem da opinião pública, posto que 

observam nesse processo de subjetivação a capacidade, de estabelecer, na sociedade pós-

moderna, como pressupostos compartilhados, olhares íntimos questionáveis. O grupo de pesquisa 

quer propiciar um sólido debate com os pesquisadores que atuam nessa mesma perspectiva. 
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A POLÊMICA DISCURSIVA EM RUMOS NOVOS:  

CATÓLICOS E CATÓLICAS  LGBT EM PORTUGAL 

 

 

Ricardo CELESTINO  (PUCSP) 

ricardo.celestino2003@gmail.com  

 

 

Esta comunicação tem como tema o estudo da polêmica como modalidade de argumentação em 

discursos de orientação espiritual em blogs. Identificamos que a inclusão da comunidade LGBT 

nas rotinas das instituições sociais tradicionais na atualidade é, por si só, um acontecimento social 

polêmico. O espaço cada vez mais presente de uma comunidade que desconstrói valores que 

cerceiam orientações sexuais cisgênero acarreta na polarização de debates em torno daqueles que 

aceitam a pauta da comunidade, em oposição àqueles que não aceitam a inclusão da comunidade 

LGBT, tal como ela reivindica. Compreendemos que os discursos que circulam nos espaços 

institucionais tradicionais e também aqueles que irradiam desses espaços não se comportam de 

maneira diferente. Amossy (2017) compreende que é, na circulação dos discursos, que se constrói 

a polêmica como confrontos verbais sobre uma questão social. Enunciados se entreluzam e se 

entrechocam, ao tratar de assuntos controversos, propondo discursos monogeridos e dispensais. 

Dessa maneira, selecionamos o discurso Tal como você, eu levo a Bíblia muito a sério!, de Mel 

White, publicado no blog de orientação espiritual cristã Rumos Novos, com o objetivo de 

examinar enunciados que contribuem para o estabelecimento de uma polêmica dissensual da 

inclusão da diversidade de orientações sexuais no cerne da espiritualidade cristã instituída pelo 

catolicismo. A partir de uma premissa pós-moderna, identificamos que o enunciador propõe uma 

desconstrução das matrizes institucionais da Igreja Católica da atualidade. Temos a hipótese de 

que ele entende a leitura tradicional cristã como um sintoma dos processos de subjetivação 

promovidos pela pós-verdade e que acarretam gestos violentos contra a diversidade de 

identificações sexuais.  
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A PÓS-VERDADE E OS ENUNCIADOS OPINATIVOS NAS MÍDIAS DIGITAIS: 

MARIELLE FRANCO, PRESENTE NO ESPAÇO DISCURSIVO ÊMICO 

 

 

Anderson FERREIRA (PUC-SP) 

andersonferreirasp94@gmail.com  

 

 

 

As redes sociais são, em muitos aspectos, uma armadilha. Em suas condições de possibilidade 

não são oferecidas ferramentas socioeducativas. Ao contrário, visa-se, em particular, a oferta de 

serviços prazerosos, que têm por escopo promover a inter-relação entre pessoas e instituições. A 

ideia de armadilha, então, menos se associa à gestação da mutação tecnológica do que à 

complexidade da gestação ética, política, filosófica nas sociedades complexas. Em última 

instância, a estrutura sócio-virtual, aberta e porosa, chamada de rede social, consiste num 

organismo social constituído por sujeitos jurídico e ético-morais, produtores de efeitos de sentido 

nos campos social, político, econômico, cultural e midiático. Sob esta perspectiva, a presente 

comunicação visa examinar, nas mídias jornalísticas digitais, a noção de pós-verdade apreendida 

por enunciados opinativos deslocados das redes sociais. Objetiva-se, com isso, verificar os 

mecanismos de funcionamento na construção de espaço discursivo que nomeamos de espaço 

discursivo êmico. Como corpus de análise, selecionamos textos, tomados como discurso, 

produzidos nas redes sociais e deslocados pelo produtor-jornalista para o espaço da imprensa 

noticiosa. Separamos enunciados opinativos produzidos em decorrência do assassinato da 

vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. 

Tomamos como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso, dando ênfase à noção 

de espaço discursivo, postulada por Maingueneau (1997; 2008). Também, para apreender a noção 

de espaço social, mobilizamos as reflexões produzidas por Bauman (2001), no quadro da 

Sociologia contemporânea. Os resultados revelaram que os espaços discursivos êmicos são 

lugares mobilizados do espaço [social] êmico, o qual se encontra determinado pelas condições 

sócio-históricas e culturais da sociedade contemporânea. Contudo, os efeitos do real e os sentidos 

de convicção produzidos por enunciados opinativos nas redes sociais se configuram, na formação 

discursiva temática construída por nós, num espaço em que os coenunciadores enfrentam a 

alteridade de forma a anular o corpo e a voz do outro. Com isso, o espaço das mídias digitais, em 

sua relação com as redes sociais, intensifica o retesamento existente entre as identidades no campo 

político-partidário-ideológico. 

 

 

Palavras-chave: Pós-verdade; Enunciados opinativos; Espaço discursivo êmico. 
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A AFORIZAÇÃO A SERVIÇO DA FAKE NEWS: O CASO DE UMA FALSA 

DECLARAÇÃO ATRIBUÍDA AO PAPA FRANCISCO 

 

 

André da Costa LOPES (PUC-SP) 

dacostta@hotmail.com 
 
 

Esta comunicação tem como tema a questão das declarações falsas atribuídas a personalidades 

célebres veiculadas nas redes sociais. Trataremos de um caso específico, envolvendo uma 

declaração em defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em ocasião de sua prisão, 

atribuída ao Papa Francisco. Partiremos do princípio de que frases destacadas do texto-fonte ou 

de sua enunciação primeira tornam-se mais vulneráveis no que se refere à indicação de autoria 

apócrifa e, além disso, são mais propícias a alterações. No ambiente virtual, o impacto de qualquer 

enunciado atribuído a um sujeito investido de autoridade gera quase que instantaneamente uma 

série de outros discursos. Em hipótese, o que interessa àqueles que produzem a fake news é 

exatamente o potencial de discursividade de tais enunciados. No que se refere às frases que 

resultam de um fragmento de texto, importa-nos os estudos de Maingueneau (2014) que considera 

que elas podem ser de duas naturezas distintas por estarem associadas a um destacamento forte, 

ou seja, enunciados dissociados do texto-fonte e a um destacamento fraco, isto é, enunciados que 

se encontram próximos do texto-fonte. Enunciados destacados, sejam eles fortes ou fracos, sofrem 

alterações linguísticas e enunciativas em relação ao texto de que foram destacados, por se 

apresentarem em outra enunciação. Para Maingueneau, tais alterações revelam um estatuto 

pragmático específico para as frases sem texto, que se relacionam a um regime de enunciação que 

ele propõe chamar enunciação aforizante. O enunciador das aforizações, o aforizador, investe-se 

numa posição de autoridade e assume o ethos de um locutor que adquire importância de sujeito 

legitimado a falar. Com base em tais ponderações, o objetivo deste trabalho é mostrar como as 

enunciações aforizantes são um solo fértil para a fake news no ambiente da internet, sobretudo 

porque podem veicular “verdades” irrefutáveis por serem associadas a uma fonte autoral investida 

de autoridade e ainda por serem facilmente compartilhadas em qualquer aplicativo de rede social. 

Para fundamentar nossa reflexão, utilizamos o quadro teórico-metodológico da Análise do 

Discurso de linha francesa, sobretudo, a abordagem enunciativo-discursiva proposta por 

Maingueneau. 

 

Palavras-chave: Frases sem texto; Enunciação aforizante; Fake news.   
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O ÚNICO NEGRO NA COPA: A LEITURA DISCURSIVA NA COMPOSIÇÃO DA 

IDENTIDADE DO NEGRO EM COMENTÁRIOS NO FACEBOOK.COM 
 

 

Ramon Silva CHAVES  (PUCSP) 

ramon.schaves@gmail.com  

 

 

Esta comunicação examina comentários em resposta à matéria “Único negro, Aliou Cissé, tem o 

menor salário entre técnicos da Copa”, de O Globo, postada no Facebook.com no dia 19 de julho 

de 2018. Nosso exame se justifica pela observação de uma leitura que corrobora com o consenso 

sobre a identidade do negro na contemporaneidade, de modo que o tema de nossa comunicação 

se dá nestes termos: estudo da leitura sobre a identidade do negro revelada em comentários no 

Facebook.com. Sob esse tema, entendemos como princípio que a leitura, na contemporaneidade, 

constitui-se por meio da negociação de efeitos de sentido dispostos pelo interdiscurso; e, ainda, 

que o sujeito leitor responde imediatamente aos estímulos enunciativo-discursivos que compõem 

o consenso e o dissenso. Além disso, entendemos que a questão da identidade do negro na 

contemporaneidade permanece em um estado de interincompreensão, praticado por uma rede 

semântica capaz de gerar efeitos de violência destinada aos sujeitos negros. Assim, nosso objetivo 

geral é observar como o leitor responde e se posiciona frente à matéria que evoca a polêmica 

acerca da identidade do negro e, como objetivo específico, de que forma essa resposta demonstra 

certo consenso sobre a identidade do negro. Nosso corpus foi selecionado a partir do recorte dado 

por quatro comentários que receberam o maior número de curtidas e mais estimularam outros 

comentários no espaço “comentário” oferecido pelo layout da página Facebook.com, na ocasião 

da publicação da matéria. Para fundamentar nossa comunicação, associamo-nos à Análise de 

Discurso de inspiração francesa, especificamente nas noções de leitura discursiva, de acordo com 

Ferreira (2018), polêmica como interincompreensão, baseada no trabalho de Maingueneau 

(2008), identidade social e identidade discursiva, segundo Charaudeau (2008, 2009 e 2012), e, de 

maneira interdisciplinar, na noção de raça proposta pela Filosofia, de acordo com Mbembe 

(2017).  

 

 

Palavras-chave: Leitura discursiva; Interincompreensão; Identidade do negro.  

 


