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GRUPO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DE DISCURSO DA UNIOESTE - GEAD 

 

 

Dantielli Assumpção GARCIA (UNIOESTE) 

dantielligarcia@gmail.com  

 

 

O GEAD – Grupo de Estudos em Análise de Discurso da UNIOESTE – é um espaço de 

interlocução na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel – entre 

pesquisadores (de diferentes níveis de formação – Graduação, Mestrado e Doutorado) filiados à 

Análise do Discurso, proposta por Michel Pêcheux, e à Psicanálise, de viés lacaniano, cujos 

projetos de pesquisa são orientados pela Profa. Dra. Dantielli Assumpção Garcia e pelo Prof. 

Dr. Alexandre Sebastião Ferrari Soares. O grupo busca estudar e compreender textos fundadores 

da Análise de Discurso de matriz pecheutiana, da Psicanálise freudo-lacaniana e dos Estudos de 

Gêneros e Sexualidades. Em sua pesquisa Ciberfeminismo: dizeres em rede da/sobre mulher, 

Dantielli Assumpção Garcia analisa como o ciberfeminismo tem se constituído na passagem dos 

anos 1990 para os anos 2000, produzindo a emergência de uma 4ª onda feminista que se 

caracteriza pela presença de discursos de/sobre mulheres no ciberespaço. Na pesquisa de 

doutorado O touro negro que anda sobre maresia: história, memória e religiosidade no Bumba 

Meu Boi do Maranhão, Marcelo N. dos Reis Silva Filho analisa o folguedo do Bumba Meu Boi, 

mostrando como memória e história se entrelaçam e produzem efeitos de sentidos acerca das 

religiões de matriz africanas nessas toadas maranhenses. Em O discurso jornalístico e os efeitos 

de verdade sobre a loucura: análise do programa A Liga sobre esquizofrenia e bipolaridade, a 

mestranda Claudia Janice Hilgert analisa como no programa A Liga um discurso sobre os 

transtornos mentais e seus portadores é materializado, filiando-se a uma memória sobre a 

loucura e o louco, o qual projeta sentidos a esses sujeitos, inscrevendo-os no limite entre a 

normalidade e a patologia psicótica. Na pesquisa de mestrado Análise do Discurso e a 

construção da posição-sujeito repórter no programa Profissão Repórter, Alex Lourenço 

Madeira analisa como a posição repórter é ressignificada nesse programa televisivo, 

ultrapassando sua posição enquanto profissional do jornalismo para um protagonista do fato que 

noticia. Em As escolhas de “quem sente” que nasceu no corpo errado: uma análise discursiva 

da série “Quem sou eu?”, a mestranda Jaqueline Denardin analisa como essa série, veiculada 

no Programa Fantástico, produziu dizeres e sentidos à transexualidade e aos sujeitos 

transexuais, relacionando-as ao binarismo que engendra a sociedade. Já o trabalho de mestrado 

Mulheres na Filosofia: um silenciamento?, de Anna Deyse Peinhof, analisa a (não) presença de 

mulheres autoras filósofas nos cursos de graduação em Filosofia, intentando compreender como 

há a legitimação de uma voz masculina como representante da formação filosófica. Em Sexo e 

sexualidade na editoria “Amor (ou quase isso): efeitos de sentidos, de Renan Lorenzatto, 

analisa-se como no editorial “Amor (ou quase isso) da Revista Cosmopolitan Brasil uma 

memória discursiva sobre a mulher e sua sexualidade funciona, quais condições de produção 

sustentam e permitem tais dizeres e a quais formações discursivas a editoria da revista filia-se 

Por fim, na pesquisa de Iniciação Científica Enunciados racistas na luta antissexista: a noção 

de lugar de fala como ferramenta política de (des)legitimação de discursos, Larissa da Silva 

Fontana analisa como em um vídeo de rappers feministas brancas o corpo negro é colocado em 

evidência e dito como bandido, criminoso, serviçal. As análises mostram que há uma 

“inconsciência racial” das rappers e uma falta de racialização de si. 
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CIBERFEMINISMO: DIZERES EM REDE DA/SOBRE MULHER 
 

 

Dantielli Assumpção GARCIA (UNIOESTE) 
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Neste projeto de pesquisa, desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), da perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa (Pêcheux, 1997), 

analisaremos a formulação, a constituição e a circulação de um discurso (Orlandi, 2005a) sobre 

a mulher na contemporaneidade e no ciberespaço. Teremos como materiais de análise algumas 

páginas feministas do Facebook (Feminismo sem demagogia, Feminismo na rede, Feminismo 

¾, Feminismo Revolucionário, Feminismo Poético, Feminismo Marxista, Feminista Cansada, 

Feministas Revolucionárias, Não me Kahlo, Empodere duas mulheres, Moça, você é machista, 

Ele é da USP). Em nosso corpus, pretendemos analisar: (1) como um dizer sobre a mulher é 

formulado e circula na sociedade contemporânea e na rede, buscando romper com dizeres já 

estabilizados na memória da sociedade sobre o que é e não é ser mulher; (2) como um discurso 

outro aparece no discurso sobre a mulher e a faz significar; (3) como a designação dada à 

mulher (santa, puta, vadia, vítima, culpada, livre, recatada, bela, machista) funciona nas 

materialidades analisadas; (4) em que consiste o movimento feminista frente à era digital; (5) 

como um discurso da violência e da proteção à mulher perpassa os discursos que a interpelam; 

(6) como a militância se dá no ciberespaço e convida as mulheres a refletirem sobre seu lugar na 

sociedade; (7) como uma memória sobre a história do movimento feminista funciona na 4ª Onda 

que caracteriza o feminismo em rede; (8) como o ciberfeminismo se constitui no século XXI e 

produz sentidos à mulher e à sociedade contemporânea. Objetivamos, assim, notar como dizeres 

sobre a mulher, sobre a violência contra o “segundo sexo” e sua proteção são divulgados, mas 

ao mesmo tempo silenciados na sociedade contemporânea. Portanto, buscaremos compreender 

como o movimento feminista ganha significação na esfera tecnológica e constitui-se como um 

discurso da cibermilitância, do ciberfeminismo que convida as mulheres, os homens e toda a 

sociedade a refletirem sobre as significações do que é “realizar-se um ser humano dentro da 

condição feminina”. 

 

Palavras-chave: Discurso; Ciberfeminismos; Mulher. 
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ENUNCIADOS RACISTAS NA LUTA ANTISSEXISTA: A NOÇÃO DE LUGAR DE 

FALA COMO FERRAMENTA POLÍTICA DE (DES)LEGITIMAÇÃO DE DISCURSOS 
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A presente pesquisa objetiva operacionalizar o conceito de “lugar de fala”, teorizado no Brasil 

pela filósofa feminista negra, Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta descritiva-

interpretativa-política para a teoria da Análise de Discurso. Para tal, realizaremos a descrição e 

análise dos discursos constituintes do lugar de fala das rappers feministas brancas cisgêneras 

Lívia Cruz e Bárbara Sweet quando da representação do corpo do homem negro. Buscamos, 

dessa forma, compreender como, a partir destes lugares de fala, mulheres brancas, envolvidas na 

luta feminista, dizem o homem negro, e como esses dizeres se diferem historicamente dos 

enunciados proferidos por mulheres negras feministas. Para isso, faz-se necessário um recorte 

teórico a fim de entender e comparar como foram/são construídos os discursos sobre o homem 

negro e seu corpo dentro do movimento pelos direitos das mulheres e também dentro do 

movimento antirracista. Em termos de procedimentos metodológicos, o trabalho analisa e 

descreve recortes de um vídeo produzido por Lívia Cruz e Barbara Swett no canal “React 

Objetificando”, em que o corpo do homem negro é colocado em evidência e dito como 

perigoso, bandido, serviçal. Em um jogo parafrástico com a objetificação das mulheres, as 

rappers evidenciam em 16 minutos, a partir de sua inscrição enquanto mulheres brancas, 

cisgêneras, como o racismo sustenta as relações hierárquicas entre mulheres brancas e homens 

negros.  Por fim, os resultados de nossas análises demonstram que, ao se meta-enunciarem 

como rappers (inclusas em ambientes culturais de raízes negras) e como feministas para 

legitimarem seus métodos de luta antissexista, as duas mulheres brancas reproduzem 

enunciados racistas sobre o corpo do homem negro, retomando memórias ligadas, por exemplo, 

ao mito do estuprador negro (Davis, 2016). As análises evidenciam que a inconsciência racial 

das rappers se dá pela falta de racialização de si, visto que essas mulheres fazem parte do grupo 

hegemônico que não passa por experiências raciais violentas e, por isso, hiperracializa o outro 

inconscientemente. A pesquisa propõe demonstrar que o conceito de lugar de fala possibilita 

explicitar como ocorrem tais contradições nas práticas de subjetivação que retomam enunciados 

racistas dentro de movimento progressistas, como o feminismo. Acreditamos também que tal 

conceito viabilize uma descolonização do conhecimento que proporcione que novos discursos – 

de transformação – sobre o homem negro circulem em espaços de poder como a academia. 

 

Palavras-chave: Lugar de fala; Práticas de subjetivação; Discursos sobre o corpo. 
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ANÁLISE DO DISCURSO E A CONSTRUÇÃO DA POSIÇÃO SUJEITO-REPÓRTER 

NO PROGRAMA PROFISSÃO REPÓRTER 

  

 

Alex Lourenço MADEIRA (Unioeste)  

alexralerf@hotmail.com  

Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari SOARES (Unioeste) 

asferraris@globo.com  

 

 

O imaginário que temos do repórter é de que o seu papel é liderar a equipe externa (repórter 

cinematográfico e auxiliar) e produzir a reportagem com informações e entrevistas. Assim, ele 

une imagens ao texto/fala e transmiti ao telespectador através da matéria, fatos da “realidade”. 

Mas quando pensamos na posição do repórter e na construção da reportagem no programa 

Profissão Repórter, transmitido pela rede globo de televisão, que tem como foco mostrar os 

bastidores da notícia, os processos de produção e os desafios de uma reportagem, propomos 

analisar algumas questões: qual é o discurso do sujeito-repórter e qual o lugar que ele ocupa, 

neste formato de programa literário, que conta a história detalhada e mostra/acompanha a fonte 

passo-a-passo em sua rotina? Quais elementos nos mostram a formação discursiva do 

repórter/jornalista? Em quais momentos do discurso podemos apontar uma mudança de posição 

do repórter/jornalista, mudança essa que imbrica sua história particular com a do entrevistado e 

o desloca para a posição-protagonista? Neste sentido, este trabalho tem como tema: Análise do 

discurso e a construção da posição-sujeito-repórter no programa Profissão Repórter. Nosso 

corpus, será composto por sequências discursivas de algumas edições do programa e a partir da 

teoria francesa de análise de discurso, autores como Schwaab (2007), Orlandi (2015) e Pêcheux 

(2016), nos darão embasamento nesta pesquisa. O objetivo central deste trabalho é analisar a 

construção pelo discurso da posição-sujeito-repórter e a forma como ela ressignifica a posição-

tradicional do sujeito-jornalista, segundo as concepções da Teoria da Comunicação. Os 

resultados, mostram que há um deslizamento de sentido quanto ao imaginário que temos da 

posição-repórter, ou seja, quando o seu agir ultrapassa sua função enquanto profissional e 

confunde sua posição, ao ser interpelado de tal forma, que suas emoções e gestos o inserem 

naquela “realidade” e ele passa também a ser um dos protagonistas. 

 

Palavras-chave: Imaginário; Posição-sujeito; Repórter. 
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MULHERES NA FILOSOFIA: UM SILENCIAMENTO? 

 

 

Anna Deyse Rafaela PEINHOPF (UNIOESTE) 

annapenhopf@hotmail.com  

Orientadora: Dantielli Assumpção GARCIA (UNIOESTE) 

dantielli.garcia@unioeste.br  

 

 
Há muito que se pesquisar sobre a filosofia produzida por mentes femininas em nosso país; 

notadamente, se pensarmos que, durante muitos anos, os textos lidos e analisados eram, em sua 

maioria, escritos por homens. As reflexões guiadas dentro do Grupo de Estudos em Análise de 

Discurso da Unioeste (GEAD) proporcionaram inúmeras discussões acerca de gênero, do 

discurso dominante e, consequentemente, do silêncio necessário para que esses se tornem 

institucionalizados. Desse modo, conseguimos, a partir das orientações e análises, desenvolver o 

projeto de pesquisa para o mestrado, no qual buscamos teorizar sobre o tema “Mulheres 

filósofas: um silêncio institucionalizado?”. Assim, ao considerarmos que há pouca presença da 

mulher nos cursos de filosofia, seja no corpo discente ou docente, seja nos textos estudados, 

nossa problemática levanta a seguinte questão: podemos perceber a presença, ou a ausência, do 

estudo de textos que sejam de autoria feminina nos cursos de graduação em Filosofia? Nessa 

perspectiva, nossos objetivos, nesse projeto de pesquisa de mestrado, são: a) perceber se 

existem disciplinas específicas, na graduação, voltadas ao estudo de filósofas; b) observar se, 

dentro das disciplinas obrigatórias comuns a todas as Universidades elegidas, ocorre a escolha 

de obras de filósofas; c) constatar quantas são as mulheres, na história, que escreveram obras 

filosóficas e quantas dessas obras são estudadas no decorrer dos cursos de filosofia 

selecionados. Tento em vista essas propostas investigativas, utilizamos o método qualitativo, 

com base na perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa, trabalhando com 

textos de Pêcheux (1969, 1975) e de Orlandi (2007), e da História da Filosofia feminina, como 

Pacheco (2016), entre outros. Nossa investigação também se caracteriza como pesquisa 

documental, uma vez que o corpus da análise constitui-se das ementas das disciplinas de 

graduação em Filosofia de cinco Universidades Federais, uma em cada região do país. Os 

resultados parciais demonstram o número diminuto de mulheres que têm voz dentro da filosofia. 

Por isso, há a presente necessidade de analisar o contexto de produção do discurso 

institucionalizado que legitima a voz masculina como representante da formação filosófica, bem 

como refletir de que forma o silenciamento das mulheres da/na filosofia dá significado a esta 

disciplina. 

 

Palavras-chave: Mulheres Filósofas; Silenciamento; Análise de Discurso. 
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O DISCURSO JORNALÍSTICO E OS EFEITOS DE VERDADE SOBRE A LOUCURA: 

ANÁLISE DO PROGRAMA A LIGA SOBRE ESQUIZOFRENIA E BIPOLARIDADE 
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 asferraris@globo.com  

 

 

A loucura ocupou, ao longo da História, lugares e sentidos diversos em sua relação com a 

sociedade. Em um percurso que parte da Nau dos loucos, até chegar ao período das grandes 

internações, Foucault (2014) nos esclarece que foi a partir de Pinel e outros médicos, no séc. 

XVII, que se organizou o tratamento médico aos loucos, e os transtornos mentais adquiriram o 

status de doença.  Este trabalho se propõe a estudar o discurso sobre os transtornos mentais e 

seus portadores, materializado no programa A Liga sobre transtornos mentais – Esquizofrenia e 

Bipolaridade. Para tanto, mobilizamos alguns conceitos da Análise de Discurso pecheutiana 

(AD), para a qual o sentido das palavras é dado historicamente e definido pelas formações 

ideológicas em um determinado contexto. O interdiscurso, por sua vez, é o que já foi dito em 

outro lugar, anteriormente, e que constitui o discurso (PÊCHEUX, 2014). Importante dizer aqui 

também que a Ideologia, de forma geral, interpela o sujeito, levando-o a produzir o discurso, 

reproduzindo a ideologia sob o efeito de uma autoria própria. Além disso, o conceito de 

memória irá nos auxiliar na compreensão de como esses sentidos são produzidos, no material 

analisado, já que esta disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa 

(ORLANDI, 2015). Desta forma, pela manutenção de determinada memória discursiva, se 

constituem as denominações, que “funcionam designando, descrevendo e/ou qualificando” 

(MARIANI, 1996). A constituição do corpus para explorarmos sobre o tema acontece na 

combinação entre recortes verbais e imagens. O trabalho de análise em AD se realiza entre idas 

e vindas entre o corpus e a teoria. Assim, podemos demonstrar o funcionamento do discurso 

jornalístico/televisivo na produção de sentidos sobre a loucura e o louco que, sob o efeito de 

verdade e objetividade, cristaliza memórias do passado, assim como constitui memória de 

futuro. Pela abrangência de um programa em um canal aberto de televisão, apresentado como 

um discurso neutro e informativo, este trabalho é relevante para a compreensão do lugar 

ocupado pela loucura atualmente, assim como dos sentidos e memórias produzidos a seu 

respeito. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Loucura; Discurso Jornalístico. 
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Neste trabalho, a partir da perspectiva teórica da Análise de Discurso (PÊCHEUX, 1969, 1975), 

temos como proposta analisar os efeitos de sentidos produzidos pela série “Quem sou eu?” 

transmitida pela REDE GLOBO, no programa televisivo Fantástico. A série foi dividida em 

quatro episódios, sendo estes transmitidos em quatro domingos consecutivos entre os meses de 

março e abril de 2017. Para este trabalho, fizemos um recorte da série e faremos uma análise 

discursiva apenas do primeiro episódio, o qual disse sobre as escolhas dos sujeitos que nasceram 

no corpo errado. Nosso objetivo com esta abordagem é analisar como a série produz dizeres 

sobre os sujeitos trans e como esta reforça as ideologias que pairam sobre esses sujeitos, como o 

discurso sobre o corpo, que, por vezes, é relacionado à binaridade homem/mulher, 

masculino/feminino, como se não houvesse outras possibilidade de o ser que não fossem essas 

engendradas pela/na sociedade. Ainda é possível analisar a fatalidade de ser um transexual, de 

modo, como se isto fosse uma escolha inerente aqueles que o são, e não algo inato do sujeito, 

que é vivenciado e sentido quando esse sujeito conhece sobre si e reconhecesse quais são os 

seus desejos. Portanto, nosso desejo com este trabalho é compreender como dizeres sobre os 

sujeitos transexuais são produzidos na série “Quem sou eu?”. 

 

Palavras-chave: Discurso; Quem sou eu?; Transexualidade. 
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O Bumba meu boi do Maranhão é um folguedo que se diferencia dos demais bumbas meus bois 

do Brasil pela sua diversidade cultural, o que ocasionou em uma categorização, isto se deu o 

nome de sotaque (que são as formas diferentes com quem cada conjunto de bois se categorizam 

pelo ritmo musical, indumentária e performance nas apresentações). Quando o Bumba meu boi 

maranhense foi registrado no IPHAN, o registro se deu como celebração religiosa. Os bois que 

brincam no ciclo junino, cantam e dançam para São João, São Pedro e São Marçal. Devido à 

estreita relação do folguedo com as religiões de matriz africanas e cristãs, mais precisamente, o 

catolicismo, as toadas de Bumba meu boi costumam trazer em seus versos referências 

religiosas, tanto das manifestações da pajelança como dos ritos cristões da Igreja Católica. O 

presente trabalho objetiva analisar como memória e história se entrelaçam, produzindo pela 

heterogeneidade discursiva, efeitos de sentido e como os discursos das religiões de matriz 

africana resistem ao silenciamento e como esses discursos refletem historicamente no ritual do 

Bumba meu boi, produzindo (que) sentidos? Metodologicamente o trabalho se classifica como 

qualitativo de natureza analítico-descritivo trabalho, amparando-se nas teorias da Análise do 

discurso (AD) de linha francesa pecheutiana, fundamentando as análises nos estudos de 

Pêcheux (2015), Achard (2015) Indursky (2011) e Orlandi (2012 e 2015). O corpus da pesquisa 

se é composto de toadas de Bumba meu boi, que compõem as músicas cantadas nas 

apresentações. Nas toadas analisou-se, principalmente, elementos históricos e que memórias 

compuserem os discursos presentes nas todas e como estes, inscritos na história, produziam 

efeitos de sentido e como isso se refletia nas toadas. Lendas como a do Rei Sebastião, que foi 

encantado em um Touro negro, da Princesa da Ponta d’areia, dentre outras memórias, foram 

contempladas bem como referências ao cristianismo e com estas memórias se afastam e se 

aproximam num vai e vem discursivo necessário para que discursos sejam esquecidos e 

retomados em forma de interdiscurso.  

 

Palavras-chave: Bumba meu boi do Maranhão. Religiosidade. Análise de Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicomedes@gmail.com
mailto:dantielli.garcia@unioeste.br


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

SEXO E SEXUALIDADE NA EDITORIA “AMOR (OU QUASE ISSO)”: EFEITOS DE 

SENTIDOS 

 

 

Renan LORENZATTO (UNIOESTE) 

renanlorenzatto0610@gmail.com  

Orientadora: Dantielli Assumpção GARCIA (UNIOESTE) 
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As temáticas sexo e sexualidade, atualmente podem ser observadas em revistas, programas de 

televisão, na internet como um todo etc. Fazer sexo por prazer estava ligado ao pecado e quem 

realizava isso, após a morte, viveria eternamente no fogo do inferno. Foram longos anos para se 

ter a “liberdade” que temos hoje em dia para abordarmos essas temáticas. Uma das mídias atuais 

que aborda sobre esse tema é a revista Cosmopolitan, a qual é destinada à mulher que trabalha, é 

jovem e independente. A revista se coloca como uma publicação que aborda temas polêmicos 

como masturbação, sexo, traição etc, e se destina para as classes A, B e C. A partir da Análise 

de Discurso de orientação de linha francesa, a presente pesquisa tem como objetivo analisar 

como uma memória discursiva sobre a mulher e sua sexualidade funciona, quais condições de 

produção sustentam e permitem tais dizeres e a quais formações discursivas a editoria da revista 

Cosmopolitan “Amor (ou quase isso)” filia-se. Ademais, bucaremos entender como se aborda a 

temática do sexo e da sexualidade em sua editoria que tem como protagonista a mulher, 

percebendo também quem é essa mulher, onde ela está inserida e como a revista trabalha os 

conceitos de feminino e feminismo em suas publicações. Como embasamento teórico, para a 

análise deste estudo, foram utilizados os autores Pêcheux (2008), Del Priore (2011), Orlandi 

(2013). Deste modo, esta pesquisa contribuirá tanto para os estudos sobre sexo e sexualidade, 

acrescentando novas perspectivas ao campo de pesquisa, como também para estudos 

relacionados a discursos jornalísticos e análises de mídia impressa. A revista Cosmopolitan vem 

como corpus por ser uma revista de circulação nacional e de renome mundial, para a 

exemplificação de como os discursos sobre o sexo e sexualidade vem sendo abordados nas 

mídias em geral.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Sexualidade; Cosmopolitan. 
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