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Este grupo de pesquisa reúne estudos que compartilham do interesse em discutir e compreender 

efeitos de sentido possíveis decorrentes do olhar para a díade discurso-poder em distintos 

objetos de análise. Em sua maioria, são os discursos midiáticos aqueles colocados em pauta nas 

intervenções aqui apresentadas, visto que a eles se atrelam, em nossos dias, dispositivos de 

produção de (pós)verdades. Assim, discurso político e discurso (de divulgação do) científico, 

discursos organizacional e jornalístico, discursos de ódio ou de resistência podem ser analisados 

enquanto “procedimentos retóricos, maneiras de vencer, de produzir acontecimentos, de 

produzir decisões, de produzir batalhas, de produzir vitórias”, segundo Foucault (2003, p. 142). 

Os trabalhos são atravessados constitutivamente pela Análise de Discurso, a partir das 

perspectivas do referido filósofo e de Michel Pêcheux, assim como de autores contemporâneos 

no cenário brasileiro. Como corpora, destacam-se os dizeres veiculados tanto nas mídias 

tradicionais quanto nas alternativas/ativistas, tanto nas redes sociais digitais quanto nas relações 

presenciais cotidianas. De uma forma ou de outra, as materialidades discursivas aqui em questão 

constroem efeitos de real, na medida em que novos espaços de (in)visibilidade tomam forma 

para o funcionamento do político, enquanto disputa de sentidos: na campanha presidencial, 

conforme a pesquisa de Alisson Gampert; na problemática das migrações, como aborda o 

estudo de Jocenilson Ribeiro; nas notícias de feminicídios, conforme o trabalho de Isadora 

Flores; na marginalização dos corpos negros, como discutido por Kawê Veronezi; na luta pelos 

direitos da população LGBT+, como salienta o estudo de Paulo Eduardo Dóro; na 

medicalização (do) social, segundo a proposta de Antônio Inácio de Paula e na produção 

artístico-cinematográfica durante o período ditatorial brasileiro, na pesquisa de Thiago Pereira. 

Os resultados parciais, portanto, apontam para os modos de articulação entre visibilidade e 

enunciabilidade em diferentes esferas, produzindo verdade, construindo história, mas também 

possibilitando a reflexão crítica sobre a (in)certeza dos fatos mostrados e sobre seus 

desdobramentos no porvir. 
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O discurso político eleitoral implica na (re)produção de efeitos de verdade; funcionamento que 

pressupõe crenças que sustentam o dizer e o fazer políticos (PIOVEZANI, 2017), ao visar à 

legitimação política, e do político, por meio de estratégias de marketing e das novas 

discursividades emergentes das Tecnologias de Informação e Comunicação. Enquanto produção 

de efeitos de sentido entre interlocutores (PÊCHEUX, 1997) em determinados tempo e espaço 

sócio-históricos, é possível inferir que o discurso político eleitoral contemporâneo midiático 

disputa o estabelecimento de efeitos de evidência dos sentidos na relação entre posições-sujeito 

e em situações políticas. Este trabalho visa a observar a produção de efeitos de verdade do 

discurso político na geração e manutenção de conflitos, embates ideológicos, no confrontamento 

de ideias em oposição ou divergentes; enfim, no funcionamento do político que, na sua 

espetacularização tende a arrefecer-se, descaracterizar-se, pois a retórica e a oratória perdem 

espaço para slogans, frases curtas de efeito, que não visam mais a persuasão, mas a conquista, 

sedução dos (e)leitores. Objetiva-se, ao analisar a primeira aparição dos presidenciáveis no 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) em 2018, discutir a produção de efeitos de 

evidência dos sentidos no discurso político contemporâneo, a fim de observar uma possível 

despolitização do dizer político. Conforme os pressupostos da Análise de Discurso de linha 

francesa (AD), a partir dos trabalhos de Foucault (1998, 2002), Pêcheux (1997), Courtine 

(2009), Orlandi (2009; 2012), Gregolin (2003; 2007) e Sargentini (2017), o discurso político 

pode ser designado enquanto prática histórica de políticos profissionais na disputa pelo 

estabelecimento e legitimação do exercício do poder na sociedade e em termos de segmentação, 

docilização e estetização, características que trabalham a regularização (ACHARD, 2015) dos 

efeitos de verdade. Desse modo, busca-se verificar como o sujeito instaura regimes de verdade 

em situações de conflito, a partir da segmentação, da docilização e da estetização; apreender os 

efeitos de sentido em embate no político, nos conflitos das relações de poder; e, então, discutir 

as derivas produzidas no confronto ideológico do político. O corpus é recortado do HGPE, 

visando às materialidades do discurso político eleitoral contemporâneo na espetacularização da 

televisão. Após empreender os movimentos de análise e escrutinar como o funcionamento do 

discurso político contemporâneo dos sujeitos presidenciáveis produz efeitos de evidência dos 

sentidos, acredita-se ser possível perceber que a regularização de efeitos de verdade contribui 

para a despolitização do discurso político, pelo apagamento do (embate) político no 

silenciamento de sentidos outros.  

 

Palavras-chave: Discurso; Político; Verdade. 

 
 
 

 

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/alissonmgampert@gmail.com
file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/marluza.rosa@gmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE MEDICINA SOCIAL: EFEITOS 

DE SENTIDO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PREP) 

 

 

Antônio Inácio dos Santos DE PAULA (UFSM-FW) 

inacioantoniodepaula@gmail.com 

Marluza DA ROSA (UFSM-FW) 

marluza.rosa@gmail.com 

 

 

Próximo ao discurso científico, o discurso de divulgação científica circula com sentido de 

verdade. Esse efeito-verdade quando, por exemplo, produzido pelo saber-médico implica 

naquilo que Foucault (1977) chama de medicalização social. Na discussão sobre medicina social 

realizada no Brasil, em 1974, o filósofo francês chama a atenção para o dizer-médico como 

influenciador em diversos aspectos da vida humana além da prevenção, análise, tratamento e 

cura de enfermidades. Para o autor, “la medicalización, es decir, el hecho de que la existencia, la 

conducta, el comportamiento, el cuerpo humano, se incorporaran a partir del siglo XVIII en una 

red de medicalización cada vez más densa y amplia” (FOUCAULT, 1977, p. 4). Ancorada nos 

estudos da AD, esta análise discute os possíveis efeitos de sentido a partir de recortes das 

reportagens e capas das Revistas Galileu, de agosto de 2017, e Época, de abril de 2018, no caso 

da pílula Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambas produções da Editora Globo. Semelhante a 

Foucault (1977), Burkett (1990, p. 155) explica que “em lugar nenhum há tendências de 

empreendimentos científicos mais mesclados por valores econômicos, políticos, de 

personalidade e sociais do que na medicina e ciências de saúde ou suas relações”. Assim, 

levanta-se a hipótese de que o discurso de divulgação científica contribui para entender as 

derivas do funcionamento da medicina social, que age como dispositivo de constituição de 

modos de subjetivação e interação humana. Para a análise, são buscadas possíveis marcas de 

conflitos entre verdades e não-verdades, seus apagamentos e suas reescritas na memória 

discursiva, contradições do saber médico emergentes dos efeitos de sentido produzidos nos 

enunciados. Considera-se que isso ocorra quando o jornalista interpreta e transfere o 

conhecimento científico para uma outra formação discursiva, no caso, a de divulgação científica 

pelo “processo metafórico” (ORLANDI, 2001). Dito isso, propõe-se pensar a divulgação 

científica, por conseguinte, o jornalismo científico como capaz de demostrar mudanças de 

comportamentos humanos e relações sociais, inerentes às questões de saúde. Busca-se, ainda, 

refletir sobre a constituição das posições-sujeito inscritas de modos diferentes, e em formações 

discursivas, que tratam do saber-verdade pertencente à comunidade médica. Por fim, enfatiza-se 

a discussão sobre “as leis de libelo e invasão de privacidade” (BURKETT, 1990, p. 177), ou 

seja, a difamação de imprensa, por vezes, infringidas pelos divulgadores de ciência, em desfavor 

do sujeito-paciente.  

 

Palavras-chave: Divulgação científica; PrEP; Verdade. 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/inacioantoniodepaula@gmail.com
file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/marluza.rosa@gmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

OS EFEITOS DE VERDADE NO DISCURSO ORGANIZACIONAL SOBRE A 

POPULAÇÃO LGBT 

 

 

Paulo Eduardo Dóro PRESTES (UFSM-FW) 

eduard2298@gmail.com 

Marluza DA ROSA (UFSM-FW) 

 marluza.rosa@gmail.com 

 

 

Sob a ótica das Relações Públicas, compreendemos que as organizações são atravessadas por 

processos comunicacionais que propiciam o desenvolvimento de atividades da comunicação 

organizacional, prática que pode, por meio de instrumentos, materializar discursos nas e pelas 

instituições. Segundo Foucault (2014), a produção da verdade, assim como sua propagação, é 

feita pelos aparelhos políticos ou econômicos dominantes da sociedade, que possuem formas de 

controle no contexto social e a necessidade de transmitir a verdade para a produção econômica e 

para o poder político. As organizações, detentoras dos modos de produção no sistema 

capitalista, se inserem na produção do conjunto de enunciados que distanciam o verdadeiro do 

falso, atribuindo ao que se considera verdadeiro os efeitos de poder. Nesse sentido, constitui-se 

o Discurso Organizacional, entendido por Iasbeck (2009), a partir de estudos da área da 

comunicação, como um discurso que pretende proporcionar o mínimo de distorções possíveis a 

fim de evitar “mal-entendidos” que possam causar conflitos nessa conjuntura. Sob outra 

perspectiva teórica, relacionamos a fala do autor com as pesquisas de Oger e Ollivier-Yaniv 

(2006), que problematizam a existência de uma homogeneidade nesses dizeres organizacionais, 

o que os regulariza, possibilitando uma estrutura a ser seguida quando se fala nesse contexto. 

Essa estrutura, por sua vez, será oficializada e poderá causar efeitos de verdade quando as 

instituições produzirem esses dizeres, em determinadas condições de produção, visto que 

ocupam espaços na sociedade que são legitimados, sobretudo por seus públicos, e, ao falarem 

sobre determinados temas, tomam posições perante a sociedade. Dessa maneira, a fim de 

compreender os efeitos de verdade no Discurso Organizacional das signatárias do Fórum de 

Empresas e Direitos LGBT+ sobre a população LGBT no dia Internacional contra a LGBTfobia 

de 2018, analisamos o discurso materializado em textos audiovisuais, disponíveis nas mídias 

sociais digitais dessas organizações. Para o desenvolvimento da pesquisa, partimos da Análise 

do Discurso de orientação francesa (ORLANDI, 2007; FERNANDES, 2008; PÊCHEUX, 1990; 

FOUCAULT, 2014), que possibilita compreender que os textos em análise inscrevem-se em 

uma mesma formação discursiva, assemelhando-se por tratarem da defesa dos direitos LGBT, 

porém, distinguindo-se pelo modo como se posicionam. Dessa forma, identificamos que os 

efeitos de verdade que podem ser produzidos na materialização desse discurso tratam da 

justificativa de aceitação das pessoas LGBT, sobretudo das pessoas travestis, transexuais e 

transgêneros, a partir dos estudos biológicos sobre sexualidade e identidade de gênero, das 

informações sobre violência contra esses grupos e da construção social sobre o amor. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Discurso Organizacional; Comunicação Organizacional. 
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O jornalismo tem como função social gerar e formar possíveis opiniões. Diante disso, o modo 

como o discurso jornalístico apresenta as notícias sobre os assassinatos de mulheres pode 

produzir diversos efeitos de sentido sobre o modo de defesa do agressor. Este trabalho possui 

como corpus de pesquisa notícias que abordam o feminicídio, nas quais há recorrência de uma 

visão romantizada, que atua na justificação do crime. À vista dessa romantização dos crimes 

apresentados, diante do discurso jornalístico, problematiza-se a construção do feminicídio como 

um crime justificável, principalmente, pelo ciúme, socialmente visto e aceito como prova de 

amor. Sendo assim, as mortes de mulheres seriam caracterizadas como crime passional, além de 

estas serem “vítimas de circunstâncias” (SARTI, 2014), ou seja, mortas pelo acaso. Nesse 

sentido, as relações de poder-gênero também recaem no modo como acontece essa violência, 

pois o “gênero é uma maneira primordial de significar relações de poder” (SCOTT, 1988). 

Assim, o jornalismo reforça certos estereótipos, notando-se de que maneira irá gerar novas 

significações. Pelo fato de o discurso jornalístico nunca ser neutro, mas atravessado por vários 

outros discursos, para argumentação e legitimação das notícias, recorre-se frequentemente ao 

discurso jurídico e às fontes de autoridade. Desse modo, para compreender os efeitos de verdade 

sobre a justificação do crime feminicídio no discurso jornalístico, as notícias analisadas seguem 

uma regularidade nas sequências discursivas, em que os ex-cônjuges alegam o ciúme como 

justificativa. As notícias são do ano de 2015, ano em que a Lei de Feminicídio foi sancionada no 

país. Para o desenvolvimento da pesquisa, partimos da Análise do Discurso de orientação 

francesa (ORLANDI, 2009; FOUCAULT, 1988) e da noção de (in)visibilidade (VOIROL, 

2005), que nos possibilitam compreender os textos em análise. Perante isso, os efeitos de 

verdade na materialização do discurso jornalístico tratam da justificativa para entender como 

ocorre essa alegação de um crime, considerado hediondo pela Lei, entretanto podendo, no 

jornalismo, ser justificável pelo ciúme.  
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O objetivo deste trabalho é apresentar alguns parciais resultados de estudos desenvolvidos em 

Foz do Iguaçu-PR, em contexto de ensino interdisciplinar e plurilinguístico na UNILA, desde 

2016, a partir do tema xenofobia e línguas em região de fronteiras. Os espaços fronteiriços 

delimitados política e simbolicamente por múltiplas culturas comportam o imaginário da 

diferença estabelecida por normas, instituições e discursos que constituem identidades. Leis, 

polícia, obeliscos, religiões, línguas, uma linha imaginária, um rio etc. correspondem a 

demarcações geográficas e simbólicas do lugar do EU e do OUTRO, e relações de poder entre 

sujeitos políticos e históricos. Assim, quando há mais de uma língua-cultura coabitando-se no 

espaço de enunciação (GUIMARÃES, 2002, 2006; STURZA, 2006), tornam-se mais evidentes 

conflitos e violências atravessados por questões de ordem étnica, religiosa, socioeconômica, 

política e linguística. Daí a xenofobia e o racismo emergem na fórmula de discurso de 

violências, materializando-se na linguagem e como práticas discursivas (FOUCAULT, 2008). 

Assim, percebemos que as práticas xenofóbicas entre sujeitos geralmente vêm associadas a dois 

mecanismos de funcionamento, ainda que haja outras práticas “veladas” ou “silenciadas” que 

podem funcionar como uma atitude contra as vítimas em situação de minoria: o mecanismo de 

hostilidade e o reconhecimento do outro como “estrangeiro” vindo de outro lugar para 

apropriar-se do espaço geográfico e simbólico do não estrangeiro como defende Albuquerque 

Jr. (2016). Refletiremos sobre o modo como circulam alguns enunciados que aparecem 

vinculados direta ou indiretamente a uma concepção de trabalho e emprego como disputa e 

divisão, mudança de vida e ameaças. Este é um trabalho que venho desenvolvendo no interior 

do imaGine - Grupo de Estudos do Discurso: imagem, ensino e representações interculturais 

(CNPq). Numa primeira fase da pesquisa, procurou-se entender como as manifestações de 

racismo e xenofobia se apresentavam na região da tríplice fronteira narradas por noticiários e 

pelos sujeitos migrantes/estrangeiros residentes no Brasil. Como hipótese, entendíamos que, 

embora a fronteira funcione como um espaço de conflito e intercâmbio intercultural e 

linguístico muito recorrente, tais conflitos vão para além deste espaço, tomando corpo direta ou 

indiretamente em várias cidades brasileiras onde se têm notícias sobre a xenofobia. 

 

Palavras-chave: Discurso; Xenofobia; Línguas de fronteiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/jonuefs@gmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

MARIELLE FRANCO: DE UMA POSIÇÃO-SUJEITO AO LEGADO DA LUTA PELA 

RESISTÊNCIA NEGRA 

 

 

Kawê VERONEZI (UFSM-FW) 

kwvrnz@gmail.com 

Marluza DA ROSA (UFSM-FW) 

marluza.rosa@gmail.com 

 

 

A execução de Marielle Franco, vereadora do Estado do Rio de Janeiro (PSOL), ainda segue 

sem réu. Um crime político ocorrido em março de 2018, o assassinato da líder política que 

rompe a linearidade da luta dos direitos humanos, faz refletir sobre o contexto dos negros no 

Brasil. Ainda que Anderson Silva também tenha sido vítima junto de Marielle, ela se destaca 

não só por representar grupos socialmente marginalizados, mas ser uma representante política 

no Legislativo. O presente estudo, que se sustenta na Análise do Discurso e em estudos sobre 

meios alternativos de comunicação, explora as fotografias da passeata convocada pelo slogan 

“Marielle e Anderson Vivem”. As imagens aparecem no Facebook da Mídia Ninja - uma mídia 

alternativa e ativista, que realiza o processo de articulação, protesto e resistência que transforma 

a subjetividade política. Ademais, ainda coloca na cena pública novas formas de apropriação, 

resistência e impugnação da ordem dominante (REGUILLO, 2017). Para o percurso analítico, 

questiona-se sobre quais são as posições-sujeito que se materializam no enunciado 

"MarielleVive", quem é Marielle Franco e por que ela vive?, sendo que seu corpo foi executado. 

Alguém vive por Marielle? Como esse discurso movimentou os discursos-outros? Como são 

construídos os sentidos de verdades sobre o assassinato de Marielle? Partindo desses 

questionamentos que fomentam o olhar lançado para análise, bem como a definição filosófica 

de  Marilena Chauí (2004, p. 96) quando descreve a verdade como um discurso que “abrange o 

que é (a realidade), o que foi (os acontecimentos passados) e o que será (as ações e 

acontecimentos futuros)”, são investigadas as possíveis condições de produção que permitem o 

enunciado posto. Assim, analisa-se o enunciado “Marielle Vive!” como a construção de legado 

de resistência. E, para isso, reflete-se sobre os possíveis efeitos de sentido produzidos pela 

visibilidade dos corpos negros nos espaços urbanos. Busca-se tanto compreender a presença de 

discursos-outros como ressignificação de luta e legado através do enunciado “Marielle Vive” 

(uma reatualização dos sentidos de verdade), quanto observar o papel da mídia alternativa na 

movimentação dos slogans nas territorialidades urbanas e seu funcionamento na legitimação de 

um legado. 
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O presente trabalho é um desdobramento de um projeto de pesquisa em nível de mestrado ainda 

em curso. O tema central deste estudo abarca aspectos importantes das discussões 

contemporâneas sobre a relação entre verdade e pós-verdade, no tensionamento possível entre 

os aspectos de realidade e ficção que lhe competem. Através dele, procuramos investigar as 

correlações entre elementos da produção artístico-cinematográfica oriundos do período da 

ditadura civil-militar brasileira – que se compraz do intervalo entre os anos de 1964 e 1985 – e 

sua compartilhada condição de emergência: um presente político definido por censuras, 

dissimulações e violências do estado. Tendo por foco o deliberativo empregar de dispositivos 

poéticos que, no interior das peças consideradas, reverberam, de modo particular, a atmosfera de 

cerceamento e controle do discurso na qual se vê emergir. Portanto, diante da ciência de seu 

contexto histórico, interessa-nos observar o modo com o qual as obras Os Inconfidentes e O 

Padre e a Moça, do cineasta Joaquim Pedro de Andrade, junto a Lilian M: Relatório 

Confidencial e Ilha dos Prazeres Proibidos, de Carlos Reichenbach, instrumentalizam, em seus 

respectivos enredos – e em pleno período da ditadura –, a ação de mentir e de ludibria como 

estruturas implícitas de suas linguagens e os discursos aí implicados, analisando, por 

conseguinte, a formação de seus respectivos efeitos de realidade, nos respectivos universos de 

suas obras. Com esta finalidade, o presente estudo se estrutura teoricamente nas contribuições 

da tradição da Análise do Discurso, considerando em especial as heranças da chamada escola 

francesa de análise do discurso, e sua igualmente importante relação com o campo da semiótica, 

tão caras ao legado dos estudos audiovisuais. Tomamos como referencial teórico nesta linha 

interdisciplinar os autores Michel Foucault, Jacques Rancière e Vilém Flusser para compreender 

algumas noções como discurso e política da imagem, bem como Elvira Arnoux e Mariano 

Dagatti no tocante às suas análises a propósito dos discursos políticos na América Latina. Por 

ser um trabalho inicial, pretendemos apresentar o delineamento da pesquisa que busca 

compreender discursivamente um problema de ordem política a partir de um corpus constituído 

por mídia audiovisual no regime militar.   

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Mentir e ludibriar; Cinema brasileiro. 
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