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GRUPO DE ESTUDOS LÍNGUA, POLÍTICA E HISTÓRIA – LABORATÓRIO CORPUS 
 

Taís da Silva MARTINS, (UFSM) 

taissmartins1@gmail.com 

  

O presente grupo de estudos articula-se com o projeto de pesquisa Língua, Política e História e 

com os propósitos da Linha de Pesquisa Língua, Sujeito e História, do Programa de Pós-

Graduação em Letras da UFSM, bem como com os do Grupo de Pesquisa Linguagem, Sentido e 

Memória (CNPq). Também, vincula-se aos trabalhos desenvolvidos no Laboratório Corpus - 

Laboratório de Fontes de Estudos da Linguagem (PPGL/UFSM), os quais tratam, há mais de 16 

anos, prioritariamente, de questões voltadas à Análise de Discurso em sua articulação com a 

História das Ideias Linguísticas. De forma mais específica, se entendemos, conforme Gadet e 

Pêcheux (2004), que o objeto língua é dual, porque se divide entre língua e línguas, pressupomos 

que esta divisão de natureza metodológica resulta no fato de que, em diferentes teorias, “tratando-

se sempre da linguagem, não se trata sempre do mesmo objeto” (GUIMARÃES; ORLANDI, 

2006, p. 152). Tal como os autores, que se voltam às Ciências da Linguagem para refletir sobre 

“os modos de existência da linguagem no próprio trabalho conceitual da noção de língua” 

(ORLANDI, 2002, p. 13), acreditamos que é a conjugação entre teoria, método e objeto que 

singulariza as diferentes perspectivas assumidas no nosso campo de trabalho, bem como que 

possibilita os diferentes posicionamentos frente a um mesmo objeto.  Neste evento buscaremos 

apresentar trabalhos de graduandos e pós-graduandos, vinculados ao GELPH, que versem sobre 

o estudo do conceito de língua, tendo como perspectiva teórico-metodológica a Análise de 

Discurso. Para a reflexão sobre o conceito, pautamo-nos em processos discursivos diferenciados 

que se voltam essencialmente à história e à memória da constituição e do funcionamento da língua 

no espaço de enunciação brasileiro e/ou à constituição e circulação de um saber sobre ela. 

Interessa-nos, dentro da abrangência temática proposta, discutir sobre materialidades que ensejam 

a reflexão sobre a língua em diferentes estatutos políticos assumidos em relação à história, ao 

saber, ao Estado, à nação, ao sujeito, sejam tais materialidades de ordem institucional, pedagógica, 

científica, de divulgação científica, ou provenientes de outra matriz discursiva produtiva para a 

pesquisa em foco. 
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A MEMÓRIA DISCURSIVA SOBRE A MULHER: UM OLHAR A PARTIR DAS 

MÍDIAS DIGITAIS 
 

 

Thaynara VARGAS, (UFSM) 
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Este trabalho é um recorte das primeiras reflexões desenvolvidas em meu projeto de dissertação 

de mestrado intitulado “Li na internet, deve ser verdade”: uma análise discursiva dos dizeres 

sobre a mulher nas redes sociais e é desenvolvido no Laboratório Corpus – Laboratório de Fontes 

de Estudos da Linguagem, em que adotamos como perspectiva teórica a Análise de Discurso de 

linha francesa, a fim de analisarmos materialidades discursivas encontradas em publicações feitas 

nas redes sociais que tenham como alvo mulheres. Nosso principal objetivo consiste em 

explicitarmos como se constitui o discurso sobre a mulher, a partir de comentários e publicações 

de internautas em casos de repercussão nacional nas redes sociais. Para isso, mobilizaremos as 

noções de paráfrase e polissemia e a noção de condições de produção, com o intuito de explicitar 

como, nessas materialidades, há a atualização de uma memória sobre a mulher e sua relação com 

a sociedade. Sendo assim, buscaremos selecionar casos de repercussão nacional que circulam na 

internet, para então identificar comentários e publicações, cujo alvo sejam mulheres, que se 

espalham nas mídias como verdades. Posteriormente, constituiremos o corpus desse trabalho, 

com o objetivo de estabelecer nosso objeto de pesquisa, selecionando as materialidades que serão 

por nós analisadas. Estamos em consonância com Nunes (2007), que afirma que “o arquivo não 

é visto como um conjunto de “dados” que exclui a espessura histórica, mas sim como uma 

materialidade discursiva que traz as marcas da constituição dos sentidos”. Consideramos, ainda, 

segundo Orlandi (2009, p. 36) que “os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo 

dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o 

retorno aos mesmos espaços do dizer. [...] A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo 

que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação.” Desse 

modo, ao analisarmos os recortes dos discursos selecionados, buscamos refletir sobre as 

condições de produção que permitem ou não a emergência de dizeres que rompem com rituais 

enunciados e estabilizados na memória. 
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UM ESPAÇO DE RESISTÊNCIA: OS DISCURSOS FEMINISTAS NAS PORTAS DOS 

BANHEIROS FEMININOS DA UFSM 
 

 

Camilla CRUZ, (UFSM) 
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O presente trabalho, intitulado “Um espaço de resistência: os discursos feministas nas portas 

dos banheiros femininos da UFSM”, está vinculado ao Grupo de Estudos Língua, Política e 

História (GELPH), desenvolvido no Laboratório Corpus – Laboratório de Fontes de Estudos da 

Linguagem –, da Universidade Federal de Santa Maria. Neste estudo, pretendemos compreender 

como o feminismo ressoa no discurso das inscrições de banheiros femininos localizados no 

Centro de Educação - CE (Anexo A) e no Restaurante Universitário - RU (Campus I), da 

Universidade Federal de Santa Maria. Buscamos então, refletir acerca de como o banheiro 

público, que é o local de significação social onde o sujeito encontra-se sozinho e se sente livre 

para expressar-se, representa estes discursos feministas em um processo simbólico. Os 

enunciados produzidos em banheiros proporcionam liberdade de expressão e anonimato ao 

locutor (ERNEST, 2007), assim que, tendo em vista que em um espaço como o banheiro 

feminino transitam muitas mulheres de forma eventual, analisamos as evidências feministas 

nestes escritos com o propósito de interpretar a produção de efeitos de sentidos nos espaços 

femininos da sociedade. Desta forma, cremos ser fundamental buscar entender, por meio da 

análise de discurso de linha francesa, como a ideologia feminista infere na sociedade a partir do 

discurso feminista produzido por mulheres que buscam significar no espaço público 

universitário, onde tudo é visibilizado/expressado quando se está sozinho, neste caso se trata do 

âmbito social banheiro feminino. No decorrer deste estudo, em um primeiro momento 

selecionamos para nosso corpus algumas fotografias de inscrições feitas em banheiros que 

demonstram um caráter ideológico feminista, e que por sua vez foram realizadas por sujeitos 

feministas. Em um segundo momento, relacionamos essas imagens com teorias da análise do 

discurso, do feminismo, dos grafites de banheiros, da psicologia e da filosofia. Pensamos o 

grafismo em espaços públicos como diferentes formas de significações simbólicas do sujeito, 

sendo que o mesmo resiste ao gafar nestes espaços ilegítimos (ORLANDI, 2007). Portanto, 

acreditamos na importância deste trabalho, pois propõe uma análise dos discursos escritos e 

produzidos no espaço público feminino, os quais estão expostos nas portas de banheiros de dois 

prédios da UFSM, e que neste contexto específico produzem sentidos feministas de resistência 

que se referem ao fortalecimento feminino e à união de mulheres em suas relações intersociais.  
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O QUE É FAMÍLIA? 

UM GESTO INTERPRETATIVO EM TORNO DE UM VERBETE 
 

 

Janys BALLEJOS, (UFSM) 
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Larissa CERVO, (UFSM) 

laricervo@gmail.com 

 

 

O Projeto de Pesquisa “Política(s) de Língua: entre a história e a memória” (GAP/CAL 035746) 

tem como objetivo refletir sobre a língua em sua historicidade constitutiva a partir de questões 

relevantes ao político, à história e à memória, apoiado em instrumentos linguísticos, 

documentos e outras textualidades que se mostrem produtivas para essa reflexão e discussão. 

Dessa forma, o presente estudo desenvolveu uma análise discursiva em torno de um verbete, 

pensando, em um primeiro momento, no dicionário não apenas como instrumento linguístico, 

mas como um instrumento histórico e ideológico, que proporciona um lugar de reflexão. O 

dicionário é um instrumento linguístico da modernidade que é visto como um lugar que carrega 

o sentido dado como ‘verdadeiro’, um conhecimento incontestável; um lugar de pesquisa, pois 

nele encontramos a grafia correta das palavras, sua etimologia, seus conceitos; um lugar em que 

se produz um efeito de completude, de presença de todos os sentidos e de que esses não falham. 

O uso desse instrumento linguístico é de grande importância para difundir saberes, pois, de 

alguma forma, recorremos a ele para compreendermos o sentido de uma palavra ou norma e 

regra da língua. O dicionário, dessa maneira, age no senso comum, naquilo que pode ser para 

todos a todo momento, no entanto, assim como qualquer outra materialidade, ele está sujeito a 

falhas, ele está sujeito à incompletude. E a falha e a incompletude se dão no momento em que o 

conceito de uma palavra que está lá, descrito, não faz sentido para quem está fora. Assim sendo, 

a materialidade selecionada para compor a análise é o verbete “família” e, a partir da teoria da 

Análise de Discurso de linha francesa, postulada por Michel Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, 

por Eni Orlandi e demais pesquisadores, buscou-se analisar, em dicionários de diferentes 

épocas, se existia uma mudança na conceituação desse verbete ao longo dos anos. Os 

dicionários utilizados foram: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, do Instituto Antônio 

Houaiss (2001; 2009; 2015); Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de Caldas 

Aulete (1974; 1985); Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio B. H. Ferreira (1975; 

1986); e Miniaurélio Século XXI: O minidicionário da língua portuguesa, de Aurélio B. H. 

Ferreira (2001). A fim de compreender a historicidade desse objeto analítico, mobilizou-se, 

especialmente, as noções de condições de produção, língua fluida e língua imaginária 

(ORLANDI, 2009).  
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ESPAÇO DIGITAL COMO MEIO DE MANIFESTAÇÃO: O TEXTÃO NO FACEBOOK 

 

 
Nathália M. FLORES, (UFSM) 
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As noções de língua, história, texto, sujeito, leitura e discurso são apresentadas por diversos 

autores que seguem os pressupostos da Análise de Discurso, de linha Francesa. Pensando nesses 

conceitos, este trabalho, vinculado ao projeto de pesquisa de Mestrado intitulado “O discurso na 

esfera tecnológica: a língua em movimento” e inserido na linha de pesquisa Língua, Sujeito e 

História (PPGL/UFSM), objetiva compreender o textão como uma forma de manifestação através 

de um espaço instantâneo e de grande visibilidade, o Facebook. Esse espaço opera justamente a 

questão da presença e da não-presença do sujeito, da resistência em querer dizer, querer 

posicionar-se, querer manifestar-se. Para tanto, teremos de perpassar a constituição das noções 

citadas acima na esfera digital e arquitetar um trabalho de análise que visa a buscar e a pesquisar 

as noções de sujeito, língua e espaço digital e compreender as formas de manifestações 

encontradas no textão. Como corpus de análise, realizar-se-á um recorte de três (3) textos. Para 

realizar a análise, serão utilizados autores que trabalham com Estudos do Discurso e do Digital, 

como PÊCHEUX ([2014]), ORLANDI (2014/2015/2017), DIAS (2004/2008/2018), HAROCHE 

(2013), entre outros. Os passos de análise serão realizados da seguinte maneira: 1) selecionar o 

corpus de análise; 2) estudar o corpus de análise; 3) conhecer e explicitar a constituição do 

conceito de digital e de manifestações, a partir das análises; 4) pesquisar sobre as relações entre 

texto e discurso, no espaço digital; 5) analisar as questões discursivas coletadas no corpus; 6) 

compreender as formas de manifestações encontradas nos textões, e em um espaço de ampla 

visibilidade, o Facebook. Como trata-se de um trabalho em andamento, ainda não possui 

resultados, mas espera-se confirmar, ao final da pesquisa, que, mesmo que a rede social Facebook 

seja um espaço imaginariamente aberto para posicionamentos, o sujeito, no caso do textão, ainda 

avisa aos demais que irá posicionar-se, como uma permissão para poder dizer: “Prepara que lá 

vem textão, sim!”; “ALERTA de Textão”. Esse aviso demonstra o fato de que a “liberdade” do 

sujeito nas redes sociais é ilusória e, a partir da análise, pretendemos confirmar que, nesse espaço 

de grande visibilidade, há não só um excesso de dizeres, que são instantâneos, e que circulam, 

mas também há dizeres que pretendem quebrar/pausar a rapidez, a imediatez da timeline. 
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