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COMUNICA – INSCRIÇÕES LINGUÍSTICAS NA COMUNICAÇÃO: 

UM GRUPO DE PESQUISA DO LABEPPE 

 

 
Luciana Salazar SALGADO, (UFSCar) 

lucianasalazarsalgado@gmail.com 

 
 

No fim de 2017, o Grupo de Pesquisa Comunica – inscrições linguísticas na comunicação iniciou 

novo ciclo: dois projetos de pesquisa, em certa medida continuidade dos anteriores, definem-se 

agora com foco no estudo das materialidades inscricionais, tanto porque as  pesquisas 

desenvolvidas por seus membros levaram à leitura de filósofos, sociólogos, historiadores e 

geógrafos que abordam a relação espaço-tempo característica do atual período, fundamentalmente 

ligada aos objetos técnicos que o definem, quanto porque em junho desse ano foi fundado o 

Labeppe – Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição. Herdeiro do grupo de 

pesquisa homônimo, sediado no CEFET-MG de Belo Horizonte, reúne pesquisadores de quatro 

instituições (CEFET-MG, UECE-Fortaleza, Unesp-Araraquara e UFSCar-São Carlos, onde 

abriga dois grupos de pesquisa: o Comunica e o Grupo de Pesquisa Literatura e Tempo Presente). 

Esse caráter interdisciplinar do Labeppe, que vive hoje um intenso diálogo com o Labieb, sediado 

no Instituto de Estudos Brasileiros da USP-SP, estabeleceu um novo norte para as atividades do 

Comunica, que, pautadas pelo quadro da análise do discurso de tradição francesa, adotaram uma 

abordagem mediológica no estudo das mediações entre sujeitos e objetos técnicos (Debray, 2000). 

Trata-se de pôr no centro das investigações a noção de mídium, considerando que os tipos de 

suporte e os modos de circulação se amalgamam e participam da produção dos sentidos: não há 

enunciados anteriores  à inscrição material na qual se enunciam. Mais precisamente, trata-se de 

trabalhar com uma perspectiva que considera o valor sígnico das materialidades inscricionais, o 

que demanda que se analisem os enunciados na sua condição “encarnada” ou, noutros termos, que 

se considerem os textos na sua condição de vetores de sensibilidade que dão sustentação a 

matrizes de sociabilidade. Dedicada aos regimes discursivos ditos constituintes (Maingueneau, 

2006), essa abordagem tem consequências importantes para o entendimento da transitividade das 

autorias, vistas, então, como paratópicas. Assim, os dois projetos de pesquisa previstos para o 

biênio 2018-2020 retêm suas especificidades, mas são convergentes. Intitulam-se: i) Estudos de 

mídium: os objetos editoriais como vetores de sensibilidade; ii) Materialidades do literário: 

objetos editoriais e circuitos de partilha. Pesquisadores de dois programas de pós-graduação – 

PPGL e PPGLit, ambos da UFSCar – distribuem-se nesses projetos conforme os temas de que se 

ocupam, mas trabalham em permanente troca, sistematizada nos seminários quinzenais de leitura 

coletiva. 
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UM ESTUDO DISCURSIVO SOBRE LÍNGUA E CULTURA EM MATERIAIS 

INSTRUCIONAIS DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
 

Helena BOSCHI, (UFSCar/FAPESP) 

helenaboschi@gmail.com 
 
 

Quem produz materiais instrucionais sabe que, nesse processo, impõem-se as dificuldades 

características da didatização de conteúdos. Fazer caber língua e cultura, portanto “a espessura da 

humanidade” (DEBRAY, 1995, p.132), num instrumento de ensino implica construir um 

dispositivo que estabelece imaginários sobre a língua e o país que se busca semiotizar. Assim, um 

livro que se propõe como curso de “português” e de “cultura brasileira” será sempre o resultado 

de um esforço coletivo na produção de consensos, derivados do posicionamento de seus autores, 

de quem lhes encomenda, daqueles que o editam, legitimando imaginários produzidos em redes 

interdiscursivas tecidas por relações de poder. Considerando-os como mídiuns (DEBRAY, 2000; 

MAINGUENEAU, 2006), esta pesquisa de doutorado analisa a produção desses imaginários na 

relação estabelecida entre o material linguístico e seus modos de inscrição, ligados a práticas 

discursivas que influenciam diretamente seus fluxos de circulação e leituras decorrentes. 

Inicialmente, definiu-se como córpus o conjunto de livros didáticos Brasil Intercultural: língua e 

cultura brasileira para estrangeiros (MOREIRA; BARBOSA; CASTRO, 2013), produzido pela 

Casa do Brasil (instituição particular sediada em Buenos Aires) e coordenado pela Profa. Dra. 

Edleise Mendes, por ser a coleção mais recente  das indicadas em lista elaborada pela Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE), e as unidades didáticas de português 

brasileiro do Portal de Ensino do Professor de Português Língua Estrangeira (PPPLE), lançado 

em outubro de 2013 na II Conferência sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, 

em Lisboa. Postos em relação, a hipótese era de que esses materiais poderiam se revelar 

interessantes porque constituídos por modos distintos de textualização (SALGADO, 2011), 

aspecto pouco estudado em materiais instrucionais. Após um estágio realizado no ano passado 

em Buenos Aires, o córpus foi ampliado para incluir produções bastante recentes de português 

brasileiro em circulação, portanto em relação intertextual com Brasil Intercultural. Definiu-se 

como recorte o ano de 2017 e os materiais produzidos pelas quatro instituições mais expressivas 

da cidade: o Centro Cultural Brasil- Argentina, cujo material ainda não está publicado (cedido 

pela diretora em formato pdf); o Centro Universitário de Idiomas (CUI), produtor da coleção 

Brasil Novos Caminhos (2017); o Laboratório de Idiomas da Universidad de Buenos Aires, 

produtor da coleção Chega Mais (2015); e a Casa do Brasil, produtora de Brasil Intercultural. A 

amplitude do córpus exigiu uma reestruturação do método de análise e o levantamento de 

categorias interessantes para um recorte transversal, trabalhos em andamento neste momento da 

pesquisa. 
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TODO DIA É UM 7X1? CONSAGRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FÓRMULA 

DISCURSIVA “COMPLEXO DE VIRA-LATAS” 

 
 

João Thiago MONEZI, (UFSCAR) 

joaothiago79@yahoo.com.br 

 
 

Esta tese se propõe a analisar os modos de circulação do sintagma “complexo de vira-latas” entre 

o período das “Manifestações de junho” (2013) até os eventos dos jogos olímpicos (em 2016) no 

Brasil, com a finalidade de compreender as discursividades em torno de projetos de nação/Estado 

instalados, no período supracitado, por diversas entidades políticas bem como pela opinião 

pública. Nesse sentido, na condição de materialidade literária e inscricional do sintagma, a 

pesquisa propõe uma abordagem do corpus a partir de duas hipóteses. A primeira delas é 

considerar o “complexo de vira-latas”, de autoria de Nelson Rodrigues (1958), partícipe de um 

discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2006). Nessa proposta, serão considerados aspectos 

semânticos constitutivos do projeto estético-político da figura de Nelson Rodrigues, ancorados 

num certo posicionamento do dramaturgo no interior do discurso literário. Esses aspectos 

importam na medida em que servem para descrever os modos de regulação e figuração da imagem 

de autor de Nelson Rodrigues. A segunda hipótese, com princípio metodológico, trata de analisar 

o sintagma na condição de fórmula discursiva (KRIEG-PLANQUE, 2010). Nessa perspectiva, a 

pesquisa pretende verificar: os aspectos que sistematizam o sintagma como referente social; se 

ele pode ser inscrito em uma dimensão discursiva; se constitui um caráter cristalizado e se 

comporta um aspecto polêmico. A análise do sintagma no bojo do discurso constituinte, bem 

como inscrito na condição de fórmula discursiva serve para compreender tanto a sua consagração, 

a partir de um processo de gestão editorial nos anos 1990, quanto à sua circulação em diferentes 

comunidades discursivas. Desse modo, é possível descrever o funcionamento do sintagma em 

diferentes mídiuns (descritos como os sites, blogs e redes sociais), e como estes circunscrevem o 

sintagma na condição de um vetor de sensibilidade (DEBRAY, 2000b). Em termos discursivos, 

são dispositivos inscricionais com valor genérico, isto é, o sintagma participa de uma lógica de 

uso que resulta ou impõe outras lógicas de uso. Com isso, pretende-se avaliar o modo como a 

circulação de “complexo de vira-latas” se constitui em indício de gênese de discursos acerca de 

um projeto político-identitário de nação/Estado, compreendido no âmbito do período técnico-

científico-informacional (SANTOS, 1994). Espera-se, portanto, que a pesquisa contribua, de 

forma mais ampla, para a compreensão de determinados enunciados em funcionamento sob 

regimes que implicam certo  posicionamento discursivo das matrizes de sociabilidade 

(instituições fiadoras de discursos) em relação a projetos de nação/Estado. 
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MEDIAÇÃO EDITORIAL E GESTÃO DA AUTORIA 

NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

Letícia CLARES, (UFSCar) 

leticia.clares@gmail.com 

 

 
Na pesquisa de doutorado que apresentarei, estudo o problema da constituição da autoria na 

comunicação científica. Esse problema se pôs mais pontualmente na pesquisa de campo, quando 

enfrentei uma dificuldade frequente dos estudos de tratamento editorial de textos, que é o acesso 

aos textos destinados à publicação em processo de edição. Por conta disso, minha hipótese é que, 

no caso dos periódicos científicos, existe um imaginário de autoria que suscita um apagamento 

dos processos editoriais que acontecem nas publicações científicas, uma vez que esses processos 

não são comumente explicitados ou ainda compreendidos, mesmo entre os profissionais da 

editoração científica. Trata-se, então, de materiais de circulação restrita em que é mais comum 

que apareça seu produto final (artigos e/ou periódicos científicos), e não seus processos, que dão 

indícios de uma espécie de “autoria coletiva” constitutiva do que estudo como gestão da autoria. 

Para esse estudo, delimitei como córpus quatro periódicos de importância nacional – a Geousp: 

espaço e tempo, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da USP, a Rieb, Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a Cerâmica Industrial, da Associação Brasileira de 

Cerâmica, e a Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, do Departamento de Terapia 

Ocupacional da UFSCar. O interesse por esses periódicos se deve, por um lado, à possiblidade de 

acesso – uma questão metodológica importante para esse tipo de pesquisa –, já que dois deles 

(Geousp e Rieb) foram estudados no mestrado e os outros dois (Cerâmica e Cadernos), contatados 

numa situação de trabalho editorial, e, por outro, à diversidade de processos editoriais para análise, 

pois cada periódico pertence a uma área diferente (Geografia; Interdisciplinar/Humanidades; 

Engenharia de Materiais; Ciências da Saúde). À luz do quadro teórico da análise do discurso de 

tradição francesa, meu objetivo é examinar as condicionantes da autoria na produção de artigos 

científicos nessas diferentes áreas de saber, mobilizando, nesse sentido, a relação entre o autor e 

o coenunciador editorial nos ritos genéticos editoriais, com apoio no método de Salgado (2011) 

e na proposta metodológica de análise do lugar de autor definida por Maingueneau (2006) como 

paratopia criadora. 
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL E A ADMINISTRAÇÃO DA UFSCAR EM MAIO DE 

2018: O QUE A COMUNIDADE ACADÊMICA DISSE SOBRE O CONFLITO 

 
 

Lorena Louise PEDRINI, (UFSCar) 

lorenaloui@hotmail.com 

 
 

Em 9 de maio de 2018, após o reajuste de 120% do valor pago pelos alunos na refeição no 

Restaurante Universitário da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), de R$1,80 a R$4 

para os alunos de graduação e pós-graduação, os estudantes dos campi de São Carlos e  Sorocaba 

optaram por manifestar seu descontentamento tomando posse do principal prédio administrativo 

de seus respectivos campi, resultando em uma ação de reintegração com participação da polícia 

militar no campus de São Carlos e a criminalização de sete estudantes. Esses acontecimentos 

ocasionaram grandes discussões na comunidade interna e externa à Universidade, tendo 

repercutido até em jornais internacionais. Em vista disso, este trabalho buscou analisar os 

discursos, à luz da vertente francesa, que compuseram as discussões, tendo como corpus os posts 

e comentários feitos no grupo da UFSCar na rede social Facebook. A análise permitiu reconhecer 

três principais discursos, sendo dois deles mais recorrentes e que marcavam explicitamente a 

posição favorável (tendo o sema /ocupação/ como designante) ou contrária (tendo o sema 

/invasão/ como designante) ao movimento estudantil, e um menos recorrente, que produzia um 

efeito de neutralidade em relação à situação (designando o acontecimento como /tomada de 

posse/). Com base nisso, foi possível verificar o caráter de opacidade da língua (PÊCHEUX, 

1995) intensificado por uma comunicação rápida e espontânea, típica desse mídium (DEBRAY, 

2000), em diferentes usos de semas, como, por exemplo, /democracia/, /legalidade/ e /fascismo/, 

sendo todos utilizados pelos três discursos, mas com significados distintos e muitas vezes até 

contrários. Outro fundamento que se explicita na análise é o primado do interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 2005), uma vez que, em diversos momentos, locutores que se posicionavam 

a favor do movimento estudantil utilizavam semas de um posicionamento contrário e vice-versa. 

Este trabalho foi desenvolvido em uma disciplina de graduação, porém, a intenção de apresentá-

lo em um congresso vem da necessidade de documentar uma complicada, muito rica para análise, 

situação vivida pela comunidade da UFSCar. 
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FORMAÇÃO DO REVISOR DE TEXTOS E RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS 

 
 

Luciana RUGONI, (PPGL-UFSCar) 

lucianarugoni@gmail.com 

 

 
 

As atividades desenvolvidas pelo profissional revisor de textos ainda são pouco 

compreendidas no mercado editorial. É comum considerarem as atividades desenvolvidas 

por tais profissionais da linguagem como trabalhos exclusivamente técnicos, pois não são 

associados à complexidade que envolve os processos de revisão e sugestões ao texto de 

um outro, que tem dimensão normativa e, portanto, implicações ideológicas. 

Considerando tais aspectos e com base nas noções de interlíngua, regimes de 

genericidade e ethos discursivo, buscamos refletir o lugar ocupado pelo revisor de textos. 

Para tanto, proponho a criação de um curso de formação por meio da perspectiva 

discursiva, a fim de coletar dados que nos façam analisar e compreender os ritos genéticos 

editoriais como ferramenta/metodologia para aplicabilidade de um curso de formação de 

revisores de textos. Esse curso de caráter experimental busca, por meio de um modelo 

prático/teórico, refletir sobre a cadeia criativa do texto, procuramos colocar os alunos em 

situação de revisão efetiva, a fim de que possam, por meio da prática de revisão, 

compreender os inúmeros embates envolvidos no processo editorial - que vão além dos 

aspectos linguísticos e compreendem aspectos históricos, ideológicos e sociais. Os ritos 

genéticos editoriais nos fazem, assim, refletir sobre a complexidade que incide o trabalho 

do revisor de textos e nos faz crer que este é um caminho viável para pensar em modos 

de formação desse profissional. A discussão toma como referência teórica os estudos de 

Dominique Maingueneau sobre ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008; 2010). 

Investiga-se, desse modo, por meio da noção de ritos genéticos editoriais (SALGADO, 

2011), o processo de revisão (ao compreender a revisão de textos como parte constitutiva 

da cadeia criativa do livro) a fim de analisar nuanças dessa prática com o propósito de 

responder a seguinte questão de pesquisa: como formar, por meio dos ritos genéticos 

editorais, futuros revisores de textos? 
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UM ESTUDO SOBRE "CIÊNCIA BRASILEIRA": A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA 

REVISTA PESQUISA FAPESP 

 
 

Marina DELEGE, (UFSCAR) 

marinadelege@gmail.com 

 
 

A pesquisa de mestrado pretende analisar a revista Pesquisa FAPESP sob a perspectiva da análise 

do discurso de linha francesa, buscando compreender o modo como o discurso constituinte 

(MAINGUENEAU, 2008) acerca da noção de /ciência brasileira/ se configura neste objeto 

técnico, o qual consideramos um vetor de sensibilidade, uma vez que, ao ser publicado, lança mão 

de forças simbólicas que dão sustentação a uma matriz de sociabilidade (DEBRAY, 2000) – a 

instituição que o produz. Neste caso, a revista é produzida por uma das mais importantes agências 

de fomento de pesquisa do país, a FAPESP, por se tratar de uma instituição que mobiliza 1% da 

receita tributária do Estado de São Paulo, financia pesquisas de iniciação científica, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado apenas dentro do Estado de São Paulo, e por destinar boa parte de seus 

recursos à pesquisas de inovação realizadas em empresas, como é o caso do Programa de Pesquisa 

Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), criado em 1997, que “apoia a execução de pesquisa 

científica e/ou tecnológica em pequenas empresas no Estado de São Paulo” com investimentos de 

15 milhões na Fase 3 de análise dos projetos selecionados. Nos interessou investigar, portanto, o 

imaginário de /ciência brasileira/ construído neste objeto, uma vez que a revista declara, na página 

Quem Somos do site Pesquisa FAPESP, que sua divulgação “tem por foco primordial a produção 

científica nacional” e faz uso de seu próprio espaço publicitário para publicar propagandas de si 

mesma com o slogan “o que a ciência brasileira produz você encontra aqui”. Diante da 

importância do material com que estamos trabalhando, levantamos um arquivo composto por 

todas as 267 edições publicadas, desde agosto de 1995, quando ainda era apenas um informativo, 

até maio de 2018, buscando definir uma quantidade representativa de edições para compor nosso 

córpus de análise. Para tanto, traçamos um método de descrição de todas as 267 edições 

publicadas visando selecionar notícias, notas, editoriais e reportagens publicadas que sejam 

emblemáticas do quadro cênico (MAINGUENEAU, 2008) construído na divulgação científica da 

revista sobre /ciência brasileira/ visando compreender, principalmente, o seu modo de 

funcionamento, assim como da instituição que a produz. 
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UM ESTUDO SOBRE O OBJETO EDITORIAL “S.”: QUESTÕES DE INTERLÍNGUA 

NA INSCRIÇÃO GRÁFICA DA TRADUÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Vitoria Ferreira DORETTO, (UFSCar) 

vickydoretto@gmail.com 

 

 
Com vistas a investigar agora, com maior acuidade, o trabalho linguístico constitutivo da obra 

“S.”, de J.J. Abrams e Dog Dorst, focalizamos um aspecto material específico: como se constrói 

a inscrição material do objeto editorial “S.” em português, traduzido do original em inglês. Como 

Abrams assinala, “S.” é sua carta de amor para o mundo da escrita, por isso nos parece impossível 

não notar como a língua, a interlíngua (nos termos de Maingueneau [2006]), pela qual uma obra 

se inscreve no espaço das práticas linguageiras, está no centro do jogo com o “literário” que é 

estabelecido nesta obra e que faz com que assim seja reconhecida. No estudo das materialidades 

inscricionais, pautado aqui pelo quadro da análise do discurso de tradição francesa, com uma 

abordagem mediológica, isto é, que põe foco nas mediações entre sujeitos e objetos técnicos 

(DEBRAY, 1995), esta pesquisa se propõe a estudar, a partir da noção de mídium (um vetor de 

sensibilidade que encarna uma matriz de sociabilidade) e da noção de código linguageiro, como 

se dá a materialidade, a inscrição gráfica em um objeto traduzido tão peculiar como “S.”. Não 

podemos deixar de mencionar que o “problema” da tradução nesta obra ajudará a pensar em como 

a língua e sua inscrição material são afetadas na passagem de uma versão para outra. Para isso, 

analisaremos não só o exemplar brasileiro da obra, mas seu exemplar original, americano, e 

procuraremos comparar como as massas textuais foram organizadas nas margens, como e se 

foram feitas apropriações ou supressões de palavras durante a tradução do inglês para o português. 

Considerando que são cruciais as relações entre o código linguageiro e o mídium, supomos que a 

comparação entre versões de “S” permitirá verificar diferenças de tom e de condução narrativa 

importantes, dada a configuração editorial da obra: para além das questões que toda tradução 

literária sempre enfrenta, neste caso, parece haver transformações estruturais devidas à ocupação 

do espaço gráfico na marginália, que produz um texto-segundo, sem o qual o texto-primeiro não 

se firma. 
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ESCRITA E CURADORIA: OS PROCESSOS NA COMPOSIÇÃO DO DISCURSO DA 

EXPOSIÇÃO “SÃO CARLOS E SEUS OFÍCIOS” 

 

 

Bárbara Pauletto FRAGALLE, (UFSCar) 

barbarafragalle@yahoo.com.br 

 

 
Um museu pode ser concebido como um órgão cultural composto por uma ou mais exposições 

elaboradas a partir de diferentes processos para transmitir um certo conhecimento e 

posicionamento discursivo a respeito de determinadas partes da história de algo ou alguém, tendo 

como referência o conceito de Midiologia, que estuda “funções sociais superiores em suas 

relações com as estruturas técnicas de transmissão” (DEBRAY, 1995, p.21). Considerando a 

exposição como um meio que interpreta um determinado fato histórico que o museu busca 

transmitir para a sociedade, procura-se, nesta pesquisa, analisar os processos de elaboração do 

texto curatorial da exposição “São Carlos e seus ofícios”, idealizada pelo Museu de São Carlos. 

O olhar sobre a divulgação de seus textos e seus objetos à comunidade sustenta informações sobre 

a forma como certo recorte da história é desenvolvido e abordado na exibição do museu. Pensando 

na exposição e na transmissão de conhecimentos, “São Carlos e seus ofícios” produz sua mostra 

a partir de diversos recortes da história do trabalho no Brasil e, especificamente, na cidade de São 

Carlos, a partir de pesquisas, textos, busca de acervo e materiais que possam, em conjunto, 

transformar-se em um meio consistente de comunicação com os visitantes, ou seja, seus 

interlocutores. Será abordada, portanto, uma perspectiva que perpassa as noções de curadoria, 

percorrendo os caminhos da construção histórica e identitária do Museu de São Carlos, 

analisando, a partir de seus processos de produção textual, o posicionamento discursivo da 

exposição “São Carlos e seus ofícios”. Dessa forma, pensando nos textos curatoriais não como 

técnicos, mas como depositários de um valor semântico, a partir da concepção de ethos discursivo 

(MAINGUENAU, 2008), esta pesquisa pretende observar a construção do sentido presente no 

discurso e as fórmulas discursivas e estereótipos que permeiam os textos da exposição “São Carlos 

e seus ofícios” e do próprio posicionamento do Museu. 

 

Palavras-chave: ethos discursivo; Museu São Carlos ; posicinamento. 

mailto:barbarafragalle@yahoo.com.br


 

 
São Carlos, Setembro de 2018 
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Debray, em 1997, afirmava que "A internet é uma rede sem cabeça, um rizoma descentralizado, 

horizontal e ilimitado." (DEBRAY, 1997, p.30). Apenas um ano depois, a ferramenta de pesquisa 

Google surgiu para organizar esse ambiente aparentemente caótico e em duas décadas de 

existência tornou-se um verbo (equivalente a procurar na rede) e sinônimo da própria internet. A 

aproximação metafórica (ORLANDI, 2009, p.79), que permite que o Google seja equivalente a 

toda rede, foi sendo construída ao longo da história do ciberespaço não só por meio do dizer mas 

também pelo ser e fazer na internet, o que nos remete à ideia de Ethos de Mainguenau (2008). 

Essa corporalidade da técnica faz com que os discursos que circulam sobre o Google sejam 

associados a discursos constituintes como a Ciência ou a Matemática, legitimando a ferramenta 

de procura como Fonte (MAINGUENAU, 2008, p.54). Isso não se dá sem profundos 

desdobramentos na manutenção dos sentidos do que é Verdade, já que a ferramenta, ao organizar 

as informações disponíveis, também seleciona e hierarquiza de acordo com uma programação 

algorítmica. Tal programação, entendida como linguagem, herda do discurso sua característica 

mais pungente: a impossibilidade da neutralidade. Portanto, se transmitir é organizar (DEBRAY, 

1995, p. 64) também é omitir e silenciar. O objetivo deste estudo é discutir o processo de 

naturalização da ferramenta de busca do Google, por meio do discurso Científico, e os deslizes 

que permitem associar tal ferramenta à Verdade. O corpus, constituído de sequências discursivas 

que apontam à construção de um Ethos ora científico, ora religioso, permite refletir sobre um 

espaço fértil para criação de um Oráculo futurístico capaz de responder todas indagações 

humanas. Essa discussão acontece em um momento histórico em que conceitos como Fake News 

e Pós Verdade tem implicações diretas em questões políticas e sociais. Ao servir como um Profeta 

Pós-Moderno, legitimado pela Ciência, a ferramenta de pesquisa naturalizada como imparcial 

influencia de maneira significativa o acesso de seus usuários à informação. É nesse aspecto que a 

Midiologia proposta por Debray (1995) permite pensar os impactos desses discursos na 

midiasfera, refletindo sobre ideologia "como o jogo das idéias no silêncio das técnicas" 

(DEBRAY, 1995, p. 45). 
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A pesquisa de mestrado intitulada Formalização Material do Discurso Literário: estudo de uma 

edição da Antologia da Literatura Fantástica, de Bioy Casares, Borges e Ocampo (FAPESP: 

2017/02030-5) tem como objetivo principal identificar e refletir sobre os sentidos produzidos por 

uma nova edição da Antologia da Literatura Fantástica, primeiramente organizada, nos anos 1940, 

pelos argentinos Adolfo Bioy Casares, Jorge Luís Borges e Silvina Ocampo, e ora publicada no 

Brasil pela editora Cosac Naify, em 2013. A motivação para a pesquisa surge justamente do fato 

de, somente após 73 anos do lançamento original, a antologia ser publicada em nosso país num 

objeto editorial muito sofisticado e distinto daquele primeiro argentino. Pressupõe-se que, ao se 

elaborar uma nova edição da Antologia, com nova organização textual, adendos paratextuais e 

tratamento gráfico do livro, materializa-se, num novo objeto editorial, um imaginário sobre o que 

é o texto literário e também sobre o papel do livro impresso em sua circulação. Esse imaginário é 

perceptível pela análise da cenografia do livro (MAINGUENEAU, 2006). Nessa chave de análise, 

é possível dizer que o livro impresso – ou, de fato, qualquer objeto editorial – sempre se 

apresentará, simultaneamente, como força (a manifestação de seu conteúdo, o motivo próprio de 

sua existência, nesse caso, a veiculação e perpetuação do conteúdo da Antologia) e como vestígio 

(dos processos editoriais que tornaram possível sua produção e formalização material). Defende-

se, portanto, a existência de um paradoxo constante nesse par: a força que emana do livro, 

detectável pela análise de sua cenografia discursiva, enuncia sentidos que tendem a “suspender” 

a obra de um tempo-espaço, levando-o ao lugar paratópico do cânone literário. Ao mesmo tempo, 

fatalmente, pelo vestígio de sua materialidade, o livro está sempre preso a um contexto histórico, 

denunciado pelas técnicas editoriais que proporcionaram sua produção e circulação. Esse 

paradoxo aparenta ser um aspecto constitutivo do discurso literário, em suas necessárias 

formalizações materiais. 
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Nossa pesquisa procura compreender aspectos da constituição do que estamos, a partir de análises 

iniciais e de processos de dessuperficialização de nosso corpus, nomeando de “sujeito autor 

científico”. Indagamo-nos sobre processos de edição e de autoria no discurso científico, pois 

entendemos que uma ordem estabelecida, no que Santos (2014) denomina “período técnico científico 

informacional”, dá à prática científica uma memória discursiva que ancora a escrita profissional 

científica na opacidade de um sentido de “objetividade” e tentativa de “clareza” do dizer. Com um 

corpus inicial composto por formulações retiradas da sessão “For Authors”, do site da publicação 

científica Nature – International Weekly Journal of Science, pretendemos investigar se as condições 

de produção apresentadas pelo guia de autoria da publicação fazem com que os pesquisadores que 

se submetem a elas realizem um exercício de autoria na produção do conhecimento científico ou na 

divulgação do mesmo (ZAMBONI, 2001). Acreditamos que esse sentido de objetividade circula 

tentando apagar o que é para a AD a própria possibilidade de um acontecimento discursivo: restos e 

falhas que produzem sentidos outros e que estão contidos na própria possibilidade de utilização da 

língua. Nossa hipótese inicial é a de que os “sujeitos autores científicos” constituam sua 

subjetividade na relação com a autoria em objetividades discursivas historicamente constituídas. E 

então, questionamos se as análises das formulações contidas nas orientações para autores da Nature 

Research Editing Service e o modelo de escrita proposto pelos editores apresentam os artigos da 

revista como artigos que possibilitam a subjetivação de autores que escrevem um discurso científico 

de “disseminação científica (compreendida como direcionada a especialistas ou ao discurso de 

divulgação científica (compreendida como destinada ao grande público leigo” (Zoppi-Fontana, 

2012). Quando o Author’s guide apresenta que “Articles and Letters published in Nature have an 

exceptionally wide impact, both among scientists and, frequently, among the general public.” 

questionamos os efeitos de sentido produzidos pelas formulações wide impact e general public na 

produção das escritas dos artigos. Quantas forças, ou formações ideológicas estão em jogo (disputa) 

nessas formulações que nos são apresentadas como “simples” normas de publicação? E é a partir 

dessas indagações que pretendemos pensar com Pêcheux (2008) sobre a ciência em relação ao que 

denominou “coisas-a-saber”. Diante da representação de um “real impossível” de ser encontrado na 

língua, quem é o homem que faz ciência e que ciência é essa divulgada pelos “sujeitos autores 

científicos” a partir dos guias de normalização? 
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