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O grupo de pesquisa Atelier Linguagem e Trabalho (PUC-SP/CNPq) tem como objetivo neste 

Colóquio problematizar questões relacionadas ao discurso e à verdade a partir das contribuições 
e dos pressupostos da Análise do Discurso de base enunciativo-discursiva, conforme 

desenvolvida por Dominique Maingueneau. Os pesquisadores aqui se reúnem em torno de 

possíveis desdobramentos ou impasses conceituais de pesquisas já concluídas ou em andamento 

nas quais se utilizam corpora provenientes de diferentes contextos. Neste encontro, os trabalhos 
podem vir a ser tomados como contrapontos teóricos à noção de (pós)verdade, visto que uma 

das premissas da Análise do Discurso de linha francesa, desde sua emergência na década de 

1960, é a de se constituir como “uma atividade crítica por atingir algumas ilusões fundamentais 
dos falantes – a ilusão de estar dizendo o que eles têm intenção de dizer e a ilusão de que o lugar 

de onde eles falam não é constitutiva da significação” (MAINGUENEAU, 2000, p. 4). Embora 

se reconheça que as discursividades oriundas das questões de gênero, da política, da mídia, do 
jornalismo, da educação e do trabalho com as quais o analista do discurso se depara, muitas 

vezes, pareçam nascer de “um retorno às coisas, de uma justa apreensão do Belo, da Verdade, 

que os outros posicionamentos teriam desfigurado, subvertido”, postula-se que “esse desejo de 

um termo absoluto para além do discurso é, na realidade, atravessado por outros discursos” 
(MAINGUENEAU, 2000, p. 7-8). Por meio de conceitos como interdiscurso, semântica global, 

ethos, cenografia, paratopia e memória, acionados nas análises propostas, observa-se que as 

“supostas verdades” que tais textos veiculariam são recusadas e, antes, são aceitas: i) as forças 
em embate nos posicionamentos assumidos e sua disputa por certos efeitos de sentido e ii) as  

possibilidades de intervenção, uma “dimensão incontornável” das pesquisas sobre temas 

contemporâneos e urgentes, posto que são realidades em mutação, o que  tornaria ainda mais 
problematizável o analista do discurso advogar uma “suposta neutralidade”. É preciso 

considerar também que a difusão de um discurso não se dá independentemente das condições de 

sua produção, circulação e consumo; ao contrário, é crucial assumir os dispositivos 

midiológicos dos discursos como parte integrante de certa identidade e “verdade” em um mundo 
“desencantado”, habitado por vozes que nele se inscrevem por meio de “suportes”. 
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Como correlato de alienação da verdade na produção de narrativas fantasiosas que repercutem 

na sociedade democrática contemporânea, objetivamos problematizar o potencial do “fenômeno 

da pós-verdade” de se instaurar como “desmemória discursiva” (PAVEAU, 2015) que, na 

esteira do conceito de “memória discursiva” (COURTINE, 2006), se caracteriza pelo desvio de 
um sentido primeiro cujo efeito favorece, para além do enunciador implicado naquele discurso, 

dada conjuntura. Partindo de tal pressuposto sob o pano de fundo de uma crise de 

representatividade política em nível mundial, analisamos as manobras enunciativas que se 
observam em duas declarações polêmicas. A primeira delas, de Donald Trump, à época ainda 

candidato à presidência dos Estados Unidos, recupera a controvérsia que ele atribuíra à sua 

adversária Hillary Clinton sobre a nacionalidade de Barack Obama – que supostamente seria 
natural do Quênia e, portanto, inelegível para exercer o cargo de mandatário do Poder Executivo 

–; a segunda, uma réplica de Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca, contesta as 

informações divulgadas na mídia comparando o número de pessoas presentes nas cerimônias de 

posse de Obama e Trump, respectivamente. Na declaração de Trump, a noção de “desmemória 
discursiva” se verifica como estratégia enunciativa por retificação, ou seja, o próprio enunciador 

revê seu posicionamento como sujeito do discurso implicado na história: do empresário 

incitador de 2008 que fomentou o boato sobre a origem estrangeira de Obama ao presidenciável 
interessado em questões maiores e mais urgentes de 2016, quando trata a contenda como 

irrelevante e responsabiliza outrem, Hillary Clinton e seus correligionários, por aventar a 

hipótese. Já em Conway, que reinterpreta um acontecimento discursivo como uma manobra de 
enunciação contraintuitiva, haja vista o registro axiomático de fotos que mostram claramente a 

popularidade de um e outro presidentes quando de suas posses, atestamos o processo de 

recapitulação típico do fenômeno discursivo da “desmemória”, aqui por ressignificação: a 

conselheira cunha a expressão “fatos alternativos” para se referir àquilo que a imprensa 
considerara como falácia, a afirmação de que Trump atraíra um público maior na celebração de 

sua ascensão ao poder. Assim, pudemos depreender que a “desmemória discursiva” opera, 

através de retificação ou ressignificação, como um dos recursos argumentativos no bojo da 
linguagem que assegura à “pós-verdade” o status de novo normal na atualidade. 
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Recentemente, a agência Reuters publicou um estudo realizado em 40 países de cinco 

continentes que apresenta uma análise quantitativa e qualitativa do comportamento dos leitores 
em ambiente digital. Segundo dados do relatório, ao consumir notícias, a preocupação dos 

leitores se centra em questões relativas à polarização da mídia e à influência política nas 

decisões editoriais. Todavia, em um contexto marcado por mudanças no paradigma editorial 

trazidas pela disrupção digital, as fake news se tornaram uma preocupação atual tanto dos 
leitores, que precisam estar atentos às notícias que consomem, quanto dos meios de 

comunicação, pressionados pelo público e pelas redes sociais para uma apuração mais acurada 

da notícia. Sobre a exposição a fake news, a Turquia aparece em primeiro lugar – 49% dos 
entrevistados acreditam que foram expostos a uma notícia falsa no último ano; o Brasil aparece 

em terceiro lugar, com 35%. Não nos parece uma surpresa. Lembremos, por exemplo, do vídeo 

de Angelina Jolie afirmando que não participaria da divulgação do filme Invencível por estar 
com catapora, que foi compartilhado em redes sociais com legenda em português como se fosse 

uma manifestação de apoio ao ex-presidente Lula às vésperas do julgamento por corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no caso tríplex a ele atribuído; ou o caso da notícia sobre uma 

funcionária de Vitória/ES, portadora de uma síndrome rara, que teria ganhado na justiça o 
direito de se masturbar no trabalho em horário de expediente. Considerando que uma instância 

midiática precisa garantir a autenticidade ou a verossimilhança dos fatos que descreve, e que a 

prática discursiva do jornalismo impõe um modo de enunciação específico para as produções no 
campo midiático, propomos identificar um possível modo de funcionamento discursivo do 

fenômeno fake news e de como ele opera, pela perspectiva discursiva, como encenação de uma 

suposta verdade. Para refletirmos sobre estas questões, selecionamos matérias do 
Sensacionalista, um site de notícias assumidamente absurdas e inverídicas, que, por algum 

tempo, foram compartilhadas como se verdadeiras. O nosso aporte teórico é do Análise do 

Discurso de linha francesa, especificamente aquela produzida a partir de estudos de Dominique 

Maingueneau, cujos trabalhos sobre cenas da enunciação serão primordiais para a nossa 
proposta. 
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Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os efeitos de sentido e de verdade produzidos pelo 
discurso neoliberal no espaço educacional, tomado como um lugar de imposição de suas 

políticas culturais. Em função de sua essência despolitizada, a educação recebe uma roupagem 

mercadológica adequada à disseminação e à legitimação de novos valores, que organizem a vida 

social e política do país em função dos imperativos do mercado e dos interesses privados e 
empresariais. A pesquisa se ancora teoricamente na Análise do Discurso de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 2008), a qual recusa a natureza da linguagem como veículo neutro e 

transparente de representação da “realidade”, considerando-a parte integrante e central da sua 
própria definição e constituição, assim como assume radicalmente a primazia do interdiscurso 

sobre o discurso, o que implica considerar que a unidade de análise pertinente não sejam os 

discursos, mas o espaço de trocas entre eles, lugar habitado por posicionamentos polêmicos, 
mas “traduzidos” pelos enunciadores como se não o fossem, já que o próprio sistema de 

restrições operado se faz com base num jogo de “mascaramento do real” e de produção de 

“efeitos de verdade” em seus enunciados. A pesquisa toma como objeto de análise uma 

entrevista realizada pela pesquisadora com uma analista de mercado sobre atividade de trabalho 
desenvolvida na Kroton, o maior grupo educacional do mundo. A empresa realiza negócios no 

país que englobam desde cursos presenciais e a distância em instituições de ensino superior 

privadas até sistemas de ensino direcionados à educação básica, tendo fechado o ano de 2017 
com lucro líquido de R$ 2,23 bilhões e, mais recentemente, anunciado a compra da Somos 

Educação, em transação avaliada em R$ 4,6 bilhões. O empreendimento está sendo avaliado 

pelo CADE, mas caso seja aprovado, o valor do negócio deve chegar a R$ 6,2 bilhões. Por se 
inscreverem em situação de polêmica, alguns enunciados destacados da entrevista, tomada aqui 

como um dispositivo de acesso a vozes que habitam discursos em embate, permitem entrever 

um funcionamento discursivo que torna possível apenas uma leitura e construção de mundos, 

assim como a produção de subjetividades “flexíveis”, prontas a atender o capital “impaciente” 
em seu desejo de rápido retorno. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Efeitos de Verdade; Educação Neoliberal. 


