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GTEDI – GRUPO DE ESTUDOS DO TEXTO E DO DISCURSO

Luciana Carmona Garcia MANZANO, (UNIFRAN)
luciana.manzano@unifran.edu.br

O  GTEDI  tem  como  meta  evidenciar  as  construções  de  sentidos  e  sua  representação  em
diferentes linguagens. Os trabalhos desenvolvidos atualmente se associam a temáticas que vão
ao encontro de reflexões em torno de sujeitos cujos direitos têm sido violados de algum modo
no debate político, assim como sobre os discursos em torno das minorias em face das políticas
sociais nacionais em diferentes contextos/nacionalidades, e, ainda, sobre o funcionamento dos
discursos das minorias quando tomam a palavra e se subjetivam dentro destes contextos.  A
noção de  minoria  põe  em cena  uma política  por  direitos  e  correção  de  litígio,  não  apenas
problema geográfico, geopolítico ou estatístico. Assim, buscamos observar o funcionamento dos
discursos que circulam nas mídias impressas e digitais, assim como dos discursos que circulam
nas redes sociais e/ou na televisão; do discurso político; dos sentidos do corpo e da construção
de subjetividades. O perfil teórico-metodológico que sustenta o projeto se constrói a partir de
estudos discursivos que têm sua base no pensamento de Michel Pêcheux, Michel Foucault e
Mikhail Bahktin, no sentido de compreender a existência de um conjunto de procedimentos
sociais, históricos e culturais, que regulamentam os discursos e promovem saberes. O trabalho
da mestranda Bianca Alves, intitulado “Vendendo prazer: o discurso sobre o corpo da prostituta
na  música  e  na televisão”,  busca,  a  partir  do referencial  teórico dos estudos foucaultianos,
problematizar a naturalização da constituição do gênero feminino e do corpo feminino como
lugar  de  determinação  social  para  a  mulher  prostituta.  O  trabalho  da  mestranda  Melissa
Figueiredo  e  da  profa.  Dra.  Aline  Manfrim,  intitulado  “LIBRAS  EM  CONTEXTO:  a
(in)exclusão do sujeito surdo frente a sua comunidade linguística” busca, a partir da análise de
duas propagandas, discutir as concepções de acessibilidade associadas aos discursos no contexto
de  comunicação  ouvinte-surdo.  O  trabalho  da  mestranda  Pâmela  Tavares,  intitulado  “Qual
corpo me pertence? Uma análise discursiva do corpo na moda”, tem por objetivo observar o
funcionamento dos discursos da moda, assim como buscar os espaços de (in)visibilidade dos
corpos ditos “não-padrão” no interior desse dispositivo de controle. Por fim, o trabalho da pós-
doutoranda  Fabiane  Jesus,  intitulado  “Ciência,  política,  autoria:  uma  análise  discursiva  de
estudos considerados clássicos sobre a escravidão no brasil” discute  i)  efeitos produzidos pelo
imaginário de neutralidade que inscreve o sujeito em uma posição que o desloca da autoria, ii)
implicações decorrentes desse imaginário no processo de (re)produção de conhecimentos e iii) a
pretendida “neutralidade” científica.
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VENDENDO PRAZER: O DISCURSO SOBRE O CORPO DA PROSTITUTA NA
MÚSICA E NA TELEVISÃO

Bianca Ellen Alves SANTOS, (UNIFRAN)
biancaalves-9@hotmail.com

Este  trabalho  surgiu  do  interesse  pelos  estudos  de  gênero  e  suas  proporcionalidades  na
sociedade contemporânea, considerando como tema a prostituição feminina a partir do cenário
musical e televisivo.  Para compreender como o corpo feminino foi castigado no decorrer da
história, faz-se necessário um estudo sobre história social, análise do discurso foucaultiana e o
simbólico a respeito do feminino. Para tal, utilizou-se da discussão teórica de Foucault em suas
obras “A história da sexualidade” e “Microfísica do Poder” para compreender as relações entre
mulher, a dualidade de “santa ou puta” nas posições de feminino, para desta forma ampliar as
possibilidades de compreensão da vivência da prostituição feminina, a qual seja permitida a
essas mulheres, considerando a constituição de suas narrativas pessoais, um estilo próprio de
vida  e  um  lugar  de  direitos  na  sociedade.  A  intenção  deste  estudo  foi  problematizar  a
naturalização da constituição do gênero feminino e  do corpo feminino como de lugares  de
dualidade,  enrijecendo  socialmente  os  lugares  da  mulher,  trazendo  elementos  históricos  e
culturais  presentes  nessas  determinações.  Do  mesmo  modo,  situar  e  apontar  rupturas  nas
construções cristalizadas a respeito da figura da mulher na sociedade para possibilitar o diálogo
e,  desta  forma,  a  pluralização  da  feminilidade.  Como referencial  teórico,  baseamo-nos  nas
reflexões  foucaultianas  sobre  o  discurso,  investigando  a  partir  de  tais  obras  a  questão  da
problemática da mulher  na sociedade patriarcal,  a  qual  enrijece os  conceitos  de feminino e
feminilidade. Tais conceitos se fazem importantes perante a vivência da prostituição feminina, a
qual ainda está à margem dos direitos da sociedade. Como metodologia, partimos do estudo
bibliográfico  a  partir  do  referencial  foucaultiano  a  respeito  do  poder  presente  nas  relações
sociais,  considerando  o  feminino  e  a  concepção  deste  corpo  representado  pela  sociedade,
relacionando-se  com material  advindo de recortes  de músicas  e série  televisiva.  A reflexão
teórica somada à singularidade de cada recorte utilizado trouxe ampliação do conhecimento a
respeito do estudo do feminino, do poder presente nas relações de gênero, analisando também o
aspecto  social  e  cultural  de  cada  recorte.  A análise  dos  conteúdos dos recortes  e  o  estudo
bibliográfico demonstraram a influência social  e  simbólica  perante o poder  nas  relações  de
gênero na sociedade patriarcal, para a constituição da representação social de “ser mulher”.
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CIÊNCIA, POLÍTICA, AUTORIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE ESTUDOS
CONSIDERADOS CLÁSSICOS SOBRE A ESCRAVIDÃO NO BRASIL

Fabiane JESUS, (UNIFRAN)
fabiane-jesus@hotmail.com

“O texto científico deve ser neutro e impessoal”: esta é uma prerrogativa bastante difundida no
meio acadêmico.  Uma de suas implicações é a interdição do uso de primeira pessoa (“eu”,
“nós”): o texto teria que ser redigido sempre de modo impessoal,  apagando o sujeito que o
produz. Considerando que o tipo de relação que temos com o conhecimento determina nosso lugar
no mundo, neste trabalho, discutimos  i)  efeitos produzidos por esse imaginário que inscreve o
sujeito em uma posição em que, ao mesmo tempo em que é cobrado pela produção de textos “bem
escritos”, é deslocado de uma posição de autoria, ii) implicações decorrentes desse imaginário no
processo de (re)produção de conhecimentos e iii) a pretendida “neutralidade” científica. A nosso
ver,  um  trabalho  de  pesquisa  é  sempre  uma  posição  tomada  na  história,  ou  seja,  formada
ideologicamente, a partir da articulação de discursos constituídos na relação entre a história, o
social e o político. Problematizaremos os pontos i) e ii) e, na sequência, focaremos nossas análises
no ponto iii). Para isso, mobilizamos o dispositivo teórico da Análise de Discurso, em filiação a
trabalhos como os de Pêcheux, Orlandi, Lagazzi e outros pesquisadores, articulando as noções
de  ideologia,  condições  de  produção,  memória  discursiva  (interdiscurso),  (gesto  de)
interpretação, autoria e recorte tal como tratadas especificamente neste campo epistemológico.
Investigamos a relação entre Ciência e Política, tomando como objeto de análise a produção de
estudos considerados “clássicos” sobre a escravidão no Brasil: instituição das mais antigas, a
escravidão assume historicamente diferentes formas;  no “Brazil”,  foi  (re)significada na terra
avistada/visibilizada  por  colonizadores,  afetando  processos  identitários  que  produzem
significações para um país e seus sujeitos. É, por isso, um objeto de estudos frequentemente
abordado  com  vistas  à  compreensão  da  nossa  sociedade,  da  nossa  história.  Mais
especificamente, analisamos como/quando/em que condições é discutida (ou não), mostrando
que inexiste a pretendida “neutralidade” científica: essa discussão coloca em disputa projetos de
Nação, há uma articulação com o Estado na produção de conhecimentos científicos, e não a
produção de conhecimentos descolados da ideologia. Poderíamos abarrotar estantes com obras
em  cujos  títulos  a  palavra  “escravidão”  marca  presença,  em  recorrentes  tentativas  de
compreender os emaranhados fios que tecem processos identitários nacionais.  Mas isso já é
resultado de um processo constituído historicamente – o que é apagado (esquecido).  É esse
processo que nos interessa visibilizar, para trazer à tona, através do funcionamento discursivo,
práticas ideológica e política envolvidos na (re)produção de conhecimentos (científicos).
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LIBRAS EM CONTEXTO: A (IN)EXCLUSÃO DO SUJEITO SURDO FRENTE A SUA
COMUNIDADE LINGUÍSTICA

Melissa de Figueiredo Silva FERNANDES, (UNIFRAN)
melissaffernandes1204@gmail.com

Aline Maria Pacífico MANFRIM, (UNIFRAN)
aline.manfrim@unifran.edu.br

No cenário brasileiro atual, a legislação vigente reconhece a existência da Libras como língua
pertencente à comunidade surda e garante a viabilidade dos direitos básicos do cidadão surdo.
Entretanto,  no  cotidiano,  são  percebidas  poucas  situações  comunicativas  em  que  ouvintes
propõem aos surdos interações que efetivem a acessibilidade destes em vivências tais como
assistir a um filme, frequentar consultas médicas, ir ao supermercado, abrir uma conta no banco,
dentre  outras,  sem  a  presença  de  um  intérprete  ou  acompanhante  ouvinte  da  família.  O
intérprete torna-se objeto de reflexão porque o papel deste profissional está relacionado mais a
situações de comunicação formais do que às não formais. Sendo assim, este trabalho tem como
objetivo analisar duas propagandas de bancos que abordam esta problemática da acessibilidade
nos comerciais divulgados, porém de formas distintas que podem ser identificadas a partir da
consideração  de  dois  conceitos  tratados  nos  estudos  bakhtinianos  de  cunho  discursivo:
dialogismo e enunciado. A noção de dialogismo possibilita a identificação dos cotejamentos da
palavra  alheia  (outros  discursos),  enquanto  que  o  de  enunciado  permite  refletir  a
conclusibilidade,  a  alternância  e  a  expressividade  na  materialidade  dos  comerciais.  Nesta
reflexão teórica  proposta,  foram destacadas  as  concepções  de  acessibilidade  associadas  aos
discursos mobilizados, evidenciando, assim, a que os enunciados veiculados nas propagandas
respondiam  e  como  concebem  o  contexto  da  minoria  surda  frente  a  maioria  ouvinte.  Os
resultados destacam que, apesar de as duas propagandas tratarem de uma exaltação da imagem
dos  bancos,  uma  delas  responde  à  obrigatoriedade  da  legislação  para  os  surdos  e  o  outro
responde às dificuldades de o surdo se fazer entender ao ouvinte quando tem uma necessidade
relacionada ao uso específico dos serviços bancários. Além disso, este contexto de comunicação
ouvinte-surdo reforça a necessidade de se atentar à demanda de uma educação bilíngue língua
portuguesa/libras não só para os surdos, mas também aos ouvintes.

Palavras-chave: Acessibilidade; Dialogismo; LIBRAS.

São Carlos, Setembro de 2018

mailto:aline.manfrim@unifran.edu.br
mailto:melissaffernandes1204@gmail.com


QUAL CORPO ME PERTENCE? UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO CORPO NA
MODA

Pâmela Tavares de CARVALHO, (UNIFRAN)
pamela.carvalho@ifsuldeminas.edu.br

No seio de uma sociedade voltada para o consumo e o espetáculo, o desejo contemporâneo de
modelar  uma  aparência  corporal  autêntica  revela  novos  valores  e  passa  a  promover
configurações  diferenciadas  da  subjetividade  e  da  própria  sociedade:  roupas  e  adornos  se
revestem de dimensões simbólicas e emocionais que passam a habitar os corpos. Considerando
as relações permeadas pelas imagens e consumos realizados em torno dos produtos de moda
(materiais e imateriais),  é necessário repensar a produção discursiva acerca do corpo e seus
sentidos que permeiam a cultura de moda a fim de reconhecer as práticas que regem a vida
contemporânea, marcada pela valorização do indivíduo junto ao seu corpo, aliada a uma noção
de poder,  a partir  da identificação ou (des)construção de tais  práticas.  O discurso do corpo
estabelece uma série de possibilidades de ser e estar que, no conjunto de suas manifestações,
apresentam uma organização própria enquanto linguagem. Da mesma forma, os discursos da
moda apresentam manifestações várias e de estruturas múltiplas, que se relacionam diretamente
ao imaginário corpóreo. O corpo é, portanto, o suporte ideal que orienta o discurso  fashion.
Desse modo,  vislumbrando uma comunhão entre  discurso,  moda e  corpo,  visto este  último
como acontecimento  discursivo,  como uma  construção  histórica  e  cultural  sobre  a  qual  se
articulam  diferentes  saberes,  objetiva-se,  com  a  pesquisa,  observar  o  funcionamento  dos
discursos da moda, assim como, buscar os espaços de (in)visibilidade dos corpos ditos “não-
padrão” no interior do dispositivo da moda. Para tanto, as práticas de interpretação embasadas
no interior do arcabouço teórico da Análise do Discurso de orientação francesa, a partir dos
postulados de Michel Pêcheux e Michel Foucault, nortearão os caminhos desta pesquisa. Do
imenso  arquivo  sobre  a  moda,  para  dar  sustentação  às  reflexões  teóricas,  analisar-se-á  um
corpus  constituído por  discursos  extraídos de revista  populares  de moda nas  quais  se  pode
observar um ordenamento do dizer que vai  além da estética,  visto que tal  discurso produz,
estabiliza e faz circular um feixe de sentidos, materializando dizeres sustentados pela memória
discursiva, apagando ou deixando implícitos outros.
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