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VOZES (IN)FAMES: NAS FRONTEIRAS DA LÍNGUA(GEM)
GÊNERO, ERRÂNCIA E RESISTÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

Maria José CORACINI (UNICAMP)
coracini.mj@gmail.com

Nossa mesa tem como objetivo problematizar questões acerca de linguagem e exclusão, no bojo
da análise discursivo-desconstrutiva (CORACINI, 2000, 2007, entre outros) e em consonância
com o trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa Vozes (In)Fames: exclusão e resistência,
inscrito no CNPq e coordenado pela Profa. Dra. Maria José Coracini, junto ao Departamento de
Linguística Aplicada do IEL, Unicamp. As pesquisas em andamento aqui apresentadas, como
mencionamos, partem da perspectiva proposta por Coracini (2000, 2007, entre outros), sendo
atravessadas e constituídas por proposições de Foucault, Derrida e Lacan e versarão, em termos
gerais,  sobre  linguagem,  identidade  e  exclusão.  Coracini  irá  apresentar  sua  pesquisa  sobre
mulheres em situação de rua e seus dizeres, visando à observar e analisar a relação mãe-filha.
Alves, por sua vez, proporá uma análise que contemple o viés discursivo das representações
sociais  construídas  pelos  fãs  e  autores  de  fanfiction LGBT.  Traremos também à  baila  dois
trabalhos que versam sobre a temática dos refugiados. O primeiro, de autoria de Rosa, propõe
uma análise da construção discursiva dos movimentos migratórios contemporâneos no discurso
jornalístico,  tendo  como  corpus  notícias  divulgadas  em  portais  digitais  e  visando  abordar
questões sobre discurso, mídia e migração. Já o segundo, proposto por Gambassi, voltar-se-á à
problematização do termo refugiado e de quem pode ser inscrito nesse grupo, apresentando uma
análise das discussões feitas pelos principais órgãos envolvidos no auxílio a esse sujeitos, assim
como  outros  textos  legais  e  teóricos  que  possam  embasar  a  discussão  sobre  refugiados,
linguagem e identidade.
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: VIDAS ITINER(R)ANTES

Maria José CORACINI (UNICAMP)
coracini.mj@gmail.com

Esta comunicação pretende trazer resutados parciais de uma pesquisa apoiada pelo CNPq sobre
gênero,  identidade e  resistência  no que diz  respeito  a  mulheres  em situação de rua.  Foram
coletadas narrativas de mulheres que vivem ou viveram nas ruas de Campinas (SP),  com a
anuência formal de cada uma delas. As narrativas foram gravadas em áudio seja nas ruas de
Campinas, seja na Casa Santa Clara, ligada à Karitas, onde moram, durante meses ou até um
ano, conforme o caso, até aproximadamente 20 mulheres que se propõem a mudar de vida. Elas
podem sair na hora que quiserem desde que comuniquem ao diretor da Casa, mas, apesar disso
se queixam da falta  de liberdade.  Para esta  comunicação,  foram escolhidos recortes de dez
narrativas a respeito de como as participantes vêem o outro-família, nomeadamente a mãe, em
grande parte dos casos, responsável pelo rumo de suas vidas: droga, prostituição, vida na rua...
As representações  do outro provem de suas  experiências pessoais como observadoras,  mas,
sobretudo,  como  participantes  de  certas  situações  de  violência,  que  as  anula(ra)m  e  as
torna(ra)m,  por  vezes,  revoltadas.  Interessa-nos  alem,  evidentemente,  dos  casos  narrados,  a
língua(gem) que usam para relatar o que pensam e sentem. A frase “eu não quero falar da minha
mãe porque ela não é mãe [...]  completamente responsável  pelo que eu tô vivendo hoje” é
recorrente nos relatos coletados e dá conta da relação estabelecida entre mãe e filha, relação
essa frustrante e dolorosa, sobretudo para meninas que, na fase pré-edípica precisam do carinho
e do amor maternos.  Observe-se  o uso da negativa na frase  acima transcrita,  que remete  à
denegação: ao mesmo tempo nega e afirma a existência da mãe e o desejo de ter sua atenção.
Quando a mãe induz sua filha de 11 ou 12 anos a se prostituir porque ela, além de ter sido
estuprada, é negra (filha de pai negro) e por isso não tem condições de ir à escola, ela marca
com sua agressão o corpo da filha que,  traumatizada,  se  submete à vontade da mãe,  única
solução  para  sobreviver.  Do  ponto  de  vista  filosófico,  esta  pesquisa  bebe  as  noções  que
orientam seu olhar  sobre  os  registros  nas  obras  dos  pensadores  franceses  Michel  Foucault,
Jacques Derrida e Jacques Lacan, embora, sempre que necessário, recorra a outros autores. De
Foucault extraímos principalmente as noções de discurso; de Derrida, o questionamento das
estruturas rígidas organizadas em torno de dicotomias que ocasionam, dentre outros, a exclusão
e  a  discriminação;  de  Lacan,  a  concepção  de  sujeito  do  desejo,  fal(t)ante,  efeito  entre
significantes, descentrado e incapaz de controlar os efeitos de seu dizer.
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REFÚGIO E (IN)VISIBILIDADE: A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICO-DISCURSIVA DOS
MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS CONTEMPORÂNEOS

Marluza DA ROSA (UFSM/FW)
marluza.rosa@gmail.com

Os estudos do discurso,  notadamente  a  partir  do viés  foucaultiano,  costumam ser  pensados
como um “diagnóstico do presente”, de modo que analisar discursos consiste em tornar visível o
que já vemos, ou seja, desnaturalizar e desabituar nosso olhar daquilo que, de tão próximo e
imediato,  parece-nos estável,  sem falhas.  Contemporaneamente,  esse  presente  é,  em grande
medida,  atravessado e  produzido pelas  mídias,  que,  de  acordo com Gregolin (2008;  2015),
caracterizam-se  como  as  principais  responsáveis  por  construir  uma  “história  do  presente”,
interpelando o leitor, difundindo e ressignificando imagens. Quando se toma as mídias como
locus de  análise,  consequentemente,  trata-se  de  questioná-las  em  sua  evidência  e  suposta
universalidade,  bem como de problematizá-las em seu caráter  histórico como produtoras de
subjetividades, de hiper e invisibilidades. Em outros termos, trata-se de compreender os jogos
de  força  que  atravessam  o  momento  histórico-social  em  que  vivemos,  tornado  visível  e
enunciável pelas mídias. Com base nesses pressupostos teóricos, este trabalho se volta para a
análise  da  construção  discursivados  movimentos  migratórios  contemporâneos  no  discurso
jornalístico e toma como corpus notícias divulgadas em portais digitais no período de três anos.
Os textos  em análise  são delimitados pela  produção de dois  acontecimentos  jornalísticos:  a
morte  do  menino  sírio,  Aylan  Kurdi,  registrada  pela  fotógrafa  turca,  Nilufer  Demir,  em
setembro de 2015,  e o resgate do menino francês da sacada de um edifício,  realizado pelo
migrante  Mamoudou  Gassama,  em  maio  de  2018.  Ambos  os  fatos  ganharam  repercussão
mundial  e produziram o que se pode compreender como uma passagem da invisibilidade à
hipervisibilidade em torno da figura do estrangeiro-refugiado,  dadas  a reprodutibilidade dos
registros fotográficos e a exacerbação dos discursos sobre a questão migratória daí decorrentes.
De  invasores  a  vítimas  ou  heróis,  a  proposta  desta  intervenção  é  a  de  analisar  como  se
constroem as imagens dos migrantes nos textos em discussão e, consequentemente, como se
(res)significam os dizeres  sobre  a situação de refúgio na contemporaneidade,  produzindo-se
efeitos de verdade que se inscrevem na história.
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QUEM PODE SER REFUGIADO?

Giulia Mendes GAMBASSI, (IEL/Unicamp)
giugambassi@gmail.com

Este  trabalho  tem  como  objetivo  refletir  sobre  os  termos  refugiado  e  deslocado  interno,
conforme propõe o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR ou
UNHCR, em sua sigla em inglês), contrastando-os com os termos refugiado externo e refugiado
interno, conforme propomos em nossa tese de doutorado (que está em seu primeiro ano de
desenvolvimento). A justificativa deste trabalho é a de que, considerando a crise diaspórica que
temos  acompanhando  globalmente,  questionamentos  acerca  da  terminologia  que  abarca  os
grupos  de  sujeitos  refugiados  podem  endossar  discussões  (que  se  mostram  cada  vez  mais
urgentes) e investigações sobre os sujeitos que estão vivendo (n)essas situações, principalmente
considerando  o  papel  fundamental  da  linguagem  na  constituição  de  suas  representações
identitárias.  Nossa  perspectiva  teórica  é  discursivo-desconstrutiva,  conforme  proposta  por
Coracini (2007), embasando-se nos pensamentos de Michel Foucault, Jacques Derrida e Jacques
Lacan.  Assim,  levando  em  consideração  os  termos  propostos  pela  ACNUR  (refugiados  e
deslocados internos), amplamente utilizados em âmbitos legais e humanitários, atentamo-nos ao
fato de que os dois grupos estão em condições que violam os direitos humanos e de que a
diferença mais significativa, ao nosso ver, entre eles é que os primeiros (refugiados) cruzaram a
fronteira  de  seu  país  de  origem  (tendo  direito  à  proteção  internacional)  e  os  segundos
(deslocados internos) permaneceram dentro do mesmo território nacional. Entretanto, o que se
mostra produtivo, neste momento, para nossa tese de doutorado é o deslocamento forçado – por
fatores que ameaçam a vida e a liberdade dos sujeitos (incluindo aqueles afetados por desastres
naturais) – comum aos dois grupos. Destacamos, nesse sentido, que há algumas controvérsias na
literatura quanto ao termo refugiado, pois, enquanto a ACNUR considera que desastres naturais
só seriam provocadores de deslocamento interno, há situações em que é necessário deixar seu
país devido a essas mesmas condições – o que configuraria o sujeito como refugiado, mesmo
que motivado por questões que o subsumiriam ao outro grupo. Logo, apesar de a terminologia
oferecer  limites,  as  crises  humanitárias  parecem  desestabilizar  as  tentativas  de  logicizar
parâmetros quanto à procura de auxílio por seres humanos. Metodologicamente, pretendemos
apresentar uma análise das discussões feitas pelos principais órgãos envolvidos no auxílio a
refugiados, assim como da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, entre outros textos
legais e teóricos que possam embasar nossa argumentação.
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OS DIZERES DOS AUTORES DE FANFICTION LGBT: REPRESENTAÇÕES DE SI E
DO OUTRO

Ludmilla ALVES, (UNICAMP/IEL)
ludmillamalvesm@gmail.com

Propomos  contribuir  para  Linguística  Aplicada  com  uma  análise  que  contemple  o  viés
discursivo das representações sociais construídas pelos fãs e autores de fanfiction LGBT. Nosso
interesse é demarcado pela onda de estudos culturais, que, desde 1990, busca compreender as
novas  práticas  de  consumo  que  colocam  o  fã  como  peça  central  das  chamadas  culturas
participativas (JENKINS, 2006). Se antes a imagem do fã era estigmatizada a partir de discursos
pessimistas  sob o signo da cega idolatria,  hoje,  procuram redimi-lo,  reconhecendo nele  um
consumidor  participativo,  empoderado,  criativo  e  subversivo  (FILHO,  2007).  Enquanto
mediador cultural, o fã se apropria e modifica referenciais da indústria cultural, reconfigurando
o cânone original. Entretanto, longe de heroicizar o fã, interessa-nos compreender, no recorte de
autores de  fanfiction LGBT, como as representações sociais desses sujeitos são negociadas e
manifestadas,  considerando a  sua  posição  ambivalente  como consumidores  e  produtores  de
conteúdo. Por isso, leva-se também em conta o contexto de resistência contemplado no recorte
deste estudo: o grupo LGBT. Consideramos o termo “contexto de resistência” visando distinguir
a  produção  do  fã  comum  daquela  produzida  pelo  fã  LGBT,  cuja  autoria  tem  função  de
evidenciar a sua identidade, em resposta às representações veiculadas pela cultura de massas.
Assim,  partindo do pressuposto de que as  representações  midiáticas  possibilitam formas de
inscrição do sujeito, formulamos a hipótese de que a tomada da posição de autor, por parte dos
fãs  LGBT,  afeta  e  produz  efeitos  de  deslocamento  nas  suas  representações  de  si  e  nas
representações das produções da indústria cultural das quais se apropriam para escreverem suas
fanfictions.  Assim,  lançamos  mão  das  seguintes  perguntas  de  pesquisa:  Como  e  quais  as
representações de si e do outro emergem na materialidade linguística dos autores de fanfiction
LGBT?  Como  a  posição  autor  promove  (ou  não)  deslocamentos  entre  as  representações
midiáticas  e  as  representações  das  suas  fanfiction?  Como ancoragem teórico-metodológica,
apoiamo-nos  numa  linha  de  análise  discursivo-desconstrutivista  (CORACINI,  2007,  2010,
2012). Nela, comprometemo-nos com o aporte de três grandes nomes do pós-estruturalismo
francês: em Foucault, apoiamo-nos em seus estudos a respeito das relações de poder-saber e das
condições  de  produção  do  discurso.  Com  Derrida,  trazemos  o  olhar  desconstrutivista,
responsável  por  trazer  à  tona  a  problematização  da  racionalidade  por  trás  do  pensamento
dicotômico  da  epistemologia  ocidental  (CORACINI,  2015).  Por  fim,  contamos  com  a
psicanálise de Lacan acerca das suas colocações a respeito do sujeito cindido, da discussão em
torno da identidade e do sujeito da falta e do desejo.
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