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PRÁTICAS DE LINGUAGEM COMO TECNOLOGIAS:
VERDADE COMO EFEITO DE SENTIDO

Eduardo Alves RODRIGUES (UNIVÁS)
eduardoar76@gmail.com

Renata C. Bianchi de BARROS (UNIVÁS)
renatabiabarros@gmail.com

O  Grupo  de  Pesquisa  Estação  Tecnológica  da  Linguagem  (ETL),  fundado  em  2016,  na
Universidade  do  Vale  do  Sapucaí,  cadastrado  no  CNPq,  é  constituído  por  pesquisas  que
procuram  compreender  os  diferentes  modos  de  mediação  da  produção  simbólica  pelas
tecnologias. Com esse objetivo, as pesquisas no âmbito do ETL se voltam para a compreensão
de práticas de linguagem como tecnologias, o que pode implicar a consideração, também, do
modo como os aparatos tecnológicos aí se inscrevem afetando a produção de sentido, logo, a
própria  configuração  da  sociedade  e  os  processos  de  subjetivação.  Assim,  essas  pesquisas
interrogam a sobredeterminação histórica de tais práticas tirando consequências do fato de que a
ideologia  e  o  inconsciente  as  constituem.  Nessa direção,  as  pesquisas  mobilizam diferentes
questões e  corpora e dispositivos analíticos operando, fundamentalmente, os aportes teóricos
seja da Análise de Discurso seja da Semântica Histórica da Enunciação, sendo desenvolvidas
por  pesquisadores  que  coordenam  ou  integram,  igualmente,  outros  Grupos  de  Pesquisa,
nomeadamente, o Grupo de Pesquisa e Estudos em Linguagem e Subjetividade (GELS/UFU-
CNPq) e o Grupo de Pesquisa Fotografia e Discurso (FODI/ UFU-CNPq). Para esta V edição do
CIAD,  na  UFSCar,  o  ETL  apresentará  pesquisas  articuladas  na  relação  entre  tecnologia,
interpretação e verdade, concebendo esta última como efeito de sentido. Nessa articulação, são
realizadas,  entre  outras,  pesquisas  que  investigam  a  relação  entre  fotografia  e  verdade,  a
produção do  sentido de inovação,  a  relação entre  tecnologia  e  políticas  de  interpretação,  a
relação entre políticas públicas e educação, a relação entre escrita acadêmica e a construção da
verdade,  e,  por  último,  o  processo  de  designação  da  palavra  “tecnologia”  em  textos
institucionais do IFSP. O que essas pesquisas têm mostrado aponta para o caráter prismático,
sempre ideológico, dos processos discursivos que mexem com as redes de relações de sentido,
da  qual  podem decorrer  diferentes  estatutos  de  verdade,  diferentes  filiações  à  memória,  e,
consequentemente, diferentes possibilidades de identificação e de percursos para os sujeitos.
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A ESCRITA ACADÊMICA E A CONSTRUÇÃO DA VERDADE

Cármen AGUSTINI (UFU)
carmen.agustini@gmail.com

Preparar o professor em formação para lidar com o espaço de sala de aula é uma preocupação
constante dos cursos superiores de licenciatura. O professor em formação tem sua experiência
docente avaliada, nos estágios supervisionados, geralmente, por meio da produção de relatórios.
Uma parte importante deste é o relato da experiência docente. Filiados à Análise de Discurso,
estabelecida  na  França  por  Michel  Pêcheux  e,  no  Brasil,  por  Eni  Orlandi,  analisamos  e
problematizamos a escrita do relato da experiência docente, visando compreender e expor o
olhar-leitor  a  como  a  narratividade  do  relato  descortina  um  jogo  contraditório  no  nível
enunciativo  de  sua  formulação,  que,  discursivamente,  produz  como  efeito  uma  experiência
exitosa.  Embora  essa  experiência  exitosa  seja  construída  como  verdade,  mostra-se,
constitutivamente,  fragilizada pelas  ressalvas  e  hesitações  presentes  no mo(vi)mento  de sua
escrita. Assim, é possível (entre)ver no mo(vi)mento de escrita do relato uma tentativa de apagar
os aspectos significados como negativos ou da ordem de um “fracasso” da experiência,  em
função de enganchar-se nos pontos significados como positivos e, assim procedendo, construir
sua experiência exitosa como verdade, a despeito dos pontos de deriva que reclamam outros
sentidos e que abrem o relato aos sentidos do “fracasso”. Trata-se, por conseguinte, de uma
escrita marcada por esse jogo contraditório, e que, por isso, transpira nela a angústia do sujeito
que, ao se colocar na posição de professor estagiário, enfrenta o jogo da sala de aula e sua
contingência constitutiva. A escrita acadêmica é uma escrita que, imaginariamente, apresenta
um compromisso com a verdade e com a certeza do discurso da ciência, no entanto, o modo
como o professor em formação mobiliza  essa escrita transpira  a dúvida e a incerteza.  Esse
trabalho de pesquisa é realização em parceria com o Prof. Dr. João de Deus Leite e, por isso,
utilizamos  relatórios  de  estágio  supervisionado  depositados  no  centro  de  documentação:  o
CIMES – Centro Interdisciplinar de Memória dos Estágios Supervisionados das Licenciaturas,
localizado  na  Universidade  Federal  do  Tocantins  –  Campus  de  Araguaína.  Com  esse
pesquisador, já  possuímos  um conjunto significativo de artigos,  que divulgam resultados de
nossas  pesquisas  realizadas  no  âmbito  do  Grupo  de  Pesquisa  e  Estudos  em Linguagem e
Subjetividade (GELS-CNPq/UFU).

Palavras-chave: Relato de experiência docente; Análise de discurso; Formação de professores.
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POLÍTICAS DE INTERPRETAÇÃO EM REDE:
TECNOLOGIA, SUJEITO, VERDADE

Eduardo Alves RODRIGUES (UNIVÁS)
eduardoar76@gmail.com

No âmbito  do Grupo de Pesquisa  Estação Tecnológica da Linguagem (ETL-CNPq/Univás),
coordeno  e  desenvolvo,  atualmente,  o  Projeto  “Espaços  de  interpretação  digitais:
(em)poder(amento),  arte(s),  subjetivação”  (2018  –  2021).  Como  parte  dos  objetivos  de
pesquisas  do  referido  projeto,  interessa-me  compreender  o  funcionamento  de  políticas  de
interpretação  no  espaço  e  no  tempo  das  discursividades  que  são  produzidas  e  ganham
circulação,  afetadas  pelo  digital,  especialmente,  no  que  tange  à  relação  entre  poder,  arte  e
subjetivação. Dessa maneira, seguindo a posição de Dias (2018), tomo como ponto de entrada
que viabilize a compreensão de processos de produção de sentido no campo do digital o aspecto
e  o  modo  como  aí  a  produção  de  sentido  é  decisiva  e  historicamente  determinada  pela
circulação cujo paradigma é retigráfico, prevalecendo relativamente sobre o aspecto e o modo
da constituição e o da formulação dos sentidos. Assim procedendo, o foco do gesto de leitura é
orientado pela observação do sujeito como efeito de seus percursos possíveis no digital. Para
esta V edição do CIAD (UFSCar), procuro delinear diretrizes e a compreensão decorrente de
resultados parciais circunscritos ao referido projeto de pesquisa, a partir da operação de um
dispositivo  analítico  discursivo  que  remete  a  materialidade  da  tecnologia  à  tensão  entre  o
político, o simbólico e o ideológico, condição de produção da inscrição de práticas discursivas e
movimentos  de  identificação  a  determinadas  regiões  da  memória.  Mais  especificamente,
procuramos dar visibilidade, com esta apresentação, ao fato discursivo que resulta da produção
de  efeitos  que  historicizam  uma  espécie  de  “superação”  do  estatuto  da  verdade  enquanto
evidência. Tomamos esses efeitos como pontos de produção de lacunas, que, aparentemente,
passam a ser preenchidas por informações/dados que se apresentam como “não importa o quê”.
A compreensão preliminar  desse funcionamento nos permite  considerar certa dificuldade de
ancoragem de processos de subjetivação no digital sobretudo quando o digital se conforma pelo
funcionamento  de  redes  digitais  de  interação  social,  produzindo,  nos  sujeitos,  o  efeito  da
imobilização. Sentido este que parece sobredeterminar seu percurso e suas práticas.

Palavras-chave: Interpretação; Subjetivação; Digital.
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A DESIGNAÇÃO DE “TECNOLOGIA” EM TEXTOS INSTITUCIONAIS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

(IFSP)

Gabriel Leopoldino dos SANTOS (IFSP)
gabriel.leopoldino@ifsp.edu.br

O objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento da designação da palavra “tecnologia” nos
projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecidos pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus de Hortolândia. Tal
empreendimento analítico justifica-se na medida em que “tecnologia” constitui, juntamente com
“educação” e “ciência”, o tripé fundamental das determinações semânticas que incidem sobre a
nomeação  “Instituto  Federal”.  Compreender  o  que  “tecnologia”  significa  no  espaço  de
enunciação da educação científico-tecnológica brasileira é contribuir para que se visualize o
modo como o Estado materializa certas concepções de ciência e tecnologia em seus aparelhos
ideológicos. O dispositivo teórico-metodológico a partir do qual se levará a cabo este objetivo
será o da Semântica do Acontecimento, uma disciplina das ciências da linguagem cujo objetivo
é descrever e analisar  a significação no acontecimento  da linguagem,  tomando,  para isto,  o
enunciado, enquanto este integra um texto, como seu objeto específico de estudo. Os conceitos
principais a serem mobilizados serão os de “designação”, “domínio semântico de determinação”
e “espaço de enunciação”, conforme os trabalhos de Eduardo Guimarães (2002, 2007 e 2018),
em  diálogo  com  a  Análise  de  Discurso.  Tendo  em  vista  o  batimento  entre  descrição  e
interpretação, método caro às teorias materialistas da linguagem, o presente trabalho apresentará
como uma de suas conclusões o fato de que “tecnologia”, nos acontecimentos enunciativos dos
textos considerados, será determinada quase que exclusivamente pelo memorável das ciências
exatas, em especial o das engenharias. Já o memorável das Humanidades não configurará, deste
modo,  uma  região  de  sentidos  privilegiada  para  significar  a  prática  educativa  do  Instituto
Federal de São Paulo. Isto que se acaba de asserir aponta para um modo de funcionamento da
tecnologia  que  condiz  com  uma  formação  social  pragmatista  e  comprometida  com  uma
retificação dos sujeitos e das relações desenvolvidas em seu interior.

Palavras-chave: Designação; Tecnologia; Educação tecnológica.
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FOTOGRAFIA E VERDADE:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA HASHTAG #SEMFILTRO (#NOFILTER)

José Simão da Silva SOBRINHO (UFU)
jose-simao@uol.com.br

A invenção da fotografia foi um acontecimento nas condições criadas pela modernidade. A nova
invenção caiu no gosto do sujeito moderno amante das certezas, em parte devido a ilusão de
coincidência entre a imagem fotográfica e a realidade. O sujeito moderno lê a fotografia inscrito
nessa ilusão,  instaurando práticas de leitura nas quais a fotografia funciona discursivamente
como  memória,  como  documento.  Contudo,  outras  práticas  de  leitura  da  fotografia  se
constituíram historicamente, nas quais a imagem fotográfica funciona discursivamente expondo
o sujeito à opacidade da realidade: a fotografia como expressão, como criação. A questão da
verdade se inscreve de modos distintos nessas diferentes práticas de leitura da fotografia. Essa
heterogeneidade no funcionamento discursivo conforma a imagem fotográfica como objeto de
ciência e como material de análise em diferentes campos do conhecimento. O FODI (Grupo de
Pesquisa Fotografia e Discurso), do qual sou membro fundador, reflete teórica e analiticamente
sobre essas significações da fotografia em diferentes práticas discursivas. Os pesquisadores a ele
vinculados têm por objetivo compreender a forma material  da fotografia,  ou seja, como ela
significa, considerando, nas investigações, o funcionamento do arquivo, do interdiscurso e do
silêncio.  Circunscrito,  desse  modo,  ao campo dos estudos da linguagem,  o Grupo aborda a
fotografia como objeto simbólico que significa pelos modos como se inscreve nas formações
discursivas e ideológicas,  em processos nos quais a ideologia e o inconsciente se articulam
materialmente constituindo sujeitos e sentidos. Nessa apresentação, trago minhas análises do
funcionamento  discursivo  da  hashtag #semfiltro  (#nofilter).  Busco  compreender,  nesse
fragmento  de  minhas  pesquisas,  como  as  práticas  hodiernas  de  produção  e  de  leitura  da
fotografia  se  inscrevem  na  heterogeneidade  discursiva  apontada  anteriormente  e,
principalmente, como atualizam a questão da verdade fotográfica nas condições produzidas pela
tecnologia digital.  Para isso, analiso um arquivo composto por postagens recortadas da rede
social Instagram.

Palavras-chave: Tecnologia; Fotografia; Redes Sociais.
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INOVAR PARA (NÃO) MUDAR:
TECNOLOGIA; CIÊNCIA; EDUCAÇÃO; POLÍTICAS PÚBLICAS

Luiza Castello BRANCO (UNIVÁS)
luizakcb@gmail.com

O discurso da inovação, hoje, é consensual e insistente. O modo como esse discurso, em seus
efeitos,  impõe  a  necessidade  da  inovação  às  práticas  sociais,  científicas,  administrativas,
jurídicas, educacionais como um todo interpela o sujeito significando-o como aquele que tem de
estar  se  (re)inovando no tempo/no espaço da inovação tecnológica,  administrativa,  jurídica,
científica, educacional, urbana, social. Para estar no "mundo da inovação" é necessário se fazer
um sujeito empreendedor, sustentável,  inovador ou “consumir” de alguma forma a inovação
para se tornar visível, “incluível”, sujeito de direitos e deveres, enfim, para significar-se e ser
significado como um cidadão nesse mundo globalizado. Buscamos compreender nesse projeto
como as discursividades sobre ciência, políticas públicas e educação são produzidas tendo sido
já atravessadas pelo discurso do “novo” que aponta para um “novo com sustentabilidade”. No
caso da ciência, na década de 80 no Brasil, o par ciência (e) tecnologia acontece como um modo
consensual de falar de/fazer ciência, ou seja, em relação de verticalidade e direta. A partir de
2011, a esse par juntou-se inovação, falar de/fazer ciência não é sem inovação. Encontramos,
assim, os três significantes justapostos/coordenados em várias designações institucionais do país
(por  exemplo,  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  ou  Secretaria  de  Estado  de
Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  ou Secretaria Municipal  de Assuntos  Estratégicos,  Ciência,
Tecnologia e Inovação). Com relação à educação, seja nas práticas do fazer curricular, da sala
de aula, ou de suas políticas públicas, o discurso do “novo” é obrigatório; com referência às
políticas públicas, o discurso do “novo” sustenta e faz perpetuar a divisão social do trabalho
científico nacional e internacionalmente como um fazer fragmentado e disperso, sem partilha,
submetido  a  interesses  econômicos  e  militares.  Ainda,  em relação  ao discurso da  inovação
sustentável  como  a  única  forma  de  se  poder  pensar  as  práticas  sociais  já  mencionadas,
colocamos  em  questão  o  discurso  da  internacionalização,  significado  também  como  uma
prática, principalmente no modo de produzir conhecimento, querendo dizer com isso que essa
internacionalização se parafraseia como uma hierarquização nas línguas que determina aquelas
que podem e devem transmitir essa produção de conhecimento e que, mais especificamente,
determina o inglês como língua universal da ciência, fazendo coro à política monolinguística,
apagando  o  político  e,  portanto,  as  diferenças,  e  reforçando  as  posições  de  reprodução  de
sentidos.
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O ATRAVESSAMENTO DA INICIATIVA PRIVADA NA PRODUÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

Renata Chrystina Bianchi de BARROS (UNIVÁS)
renatabiabarros@gmail.com 

Nesta pesquisa,  interroga-se a produção de políticas públicas de educação atravessadas pelo
discurso liberal que interpõe-se articulando às diferentes conjunturas sociais. De uma posição
fundamentalmente  discursiva,  operando  aportes  teóricos  e  metodológicos  da  Análise  de
Discurso a partir  de Michel Pêcheux e Eni  Orlandi,  busca-se refletir sobre o modo como o
Estado, ao filiar-se a rede de sentidos neoliberais para a produção de políticas de educação, se
manifesta agindo como um aparelho produtor de consenso; e sobredeterminando o modo como
os sujeitos serão interpelados em suas práticas sociais/escolares ao distribuir a força de trabalho
disfarçada de capacitação escolar. Estas problematizações são formuladas sobre o material que
se apresenta como corpus desta pesquisa (Base Nacional Comum Curricular – BNCC –, e a
Conferência da representante do Instituto Palavra Aberta na 12ª Conferência Legislativa sobre
Liberdade de Expressão). Ao final de 2017, a BNCC para a educação infantil e para o ensino
fundamental foi homologada como uma política pública de educação a ser implementada de
forma integrada em todo o território nacional brasileiro. Como forma de articular práticas a essa
política, a iniciativa privada vem realizando atividades com o objetivo de incluir seus interesses
na agenda pública apresentando ao Estado programas que sejam adaptáveis a essa política sob a
égide de contribuir, com uma superespecialização disciplinar (médica, educacional, tecnológica
etc.),  com os pressupostos de competências e habilidades educacionais digitais  apresentados
nesse  documento.  A justificativa  apresentada  seria  uma  suposta  inabilidade  de  crianças  e
adolescentes  interpretarem materiais  em mídias  digitais  apresentando,  como problemática,  a
recente  explosão  do  que  se  passou  a  denominar  como  fake  news e  suas  consequências.  A
pesquisa aqui realizada dá a ver a dimensão dos processos que constituem a prática política pelo
atravessamento da iniciativa privada que produz certa indistinção sobre o público e o privado a
fim de construir um lugar para realização de suas práticas. Por essas práticas são dissimulados
sentidos  sobre  formação  e  capacitação;  leitura  e  comunicação;  consumo  e  democracia.  Na
indistinção entre o público e o privado certas práticas estabelecem condições para, a partir de
uma  posição  social  determinada,  produzir  sentidos  para  a  proposição  de  políticas  também
indistintas.  Da  posição  que  se  assume  nessa  pesquisa,  pode-se  afirmar  que  interrogar  tais
situações pode contribuir para o entendimento de que as políticas de educação não são aparatos
jurídico-administrativos  acessórios,  mas  sim práticas  que se realizam dotadas de estrutura e
funcionamento, determinando a divisão social aparelhada por um complexo sistema capitalista.

Palavras-chave: Discurso; Tecnologia de linguagem; Políticas públicas.
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