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Os estudos realizados neste grupo são conduzidos pela assertiva de que o processo da análise de 

discurso é orientado por princípios relacionais entre a subjetividade e a objetividade no 

funcionamento do discurso. É, pois, numa perspectiva de historicidade que enfocamos a Análise 

do Discurso, propondo uma abordagem teórica e metodológica questionadora dos paradigmas 

que sustentam o objeto como determinante da significação e dos que afirmam ser o sujeito o 

senhor absoluto do seu dizer. Nesta perspectiva de historicidade, a Análise do Discurso resgata 

o estatuto do materialismo histórico; aponta para uma leitura das formas de significação da 

existência dos homens em sociedade. As pesquisas do GrAD - Grupo de Estudo em Análise do 

Discurso - são encaminhadas na direção metodológica introduzida por Michel Pêcheux e os 

propulsores de uma proposta em que os procedimentos de análise são definidos à luz do 

referencial da teoria social marxista. Assim como toda a história do conhecimento da realidade é 

produzida no confronto das diferenças, a AD também não é um campo de análise fechado; os 

analistas do discurso estabelecem uma relação crítica com o conjunto dos saberes discursivos de 

outras áreas do conhecimento. Esse campo específico de conhecimento do discurso, desde a sua 

fundação, tem sido marcado por um processo de interlocução de diversas áreas das Ciências 

Humanas e Sociais, interagindo com uma teoria crítica que procura problematizar e 

compreender as realizações da linguagem. Na perspectiva do materialismo-histórico a AD toma 

o discurso como um processo no qual se define a articulação da língua com a história e a com a 

ideologia. Nossa interlocução com a filosofia, que não poderá ser desvinculada da produção do 

conhecimento, nem do processo de compreensão das formas de organização e manifestação do 

ser social, permite-nos uma aproximação da teoria social de Marx, especificamente do método 

que o permitiu compreender o movimento da sociedade burguesa. 
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O DISCURSO TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA: MAIS APRISIONA DO 

QUE LIBERTA! 

 

 

Maria Virgínia BORGES AMARAL (UFAL) 
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É reconhecida a complexidade do direito ao trabalho, sobretudo as dificuldades que a sociedade 

contemporânea encontra para que tal direito seja assegurado. Nesta sociedade, o trabalho é 

tomado como foco de questão política e econômica na sua dimensão legal. Apesar das inúmeras 

leis que existem no Brasil em função dos trabalhadores, não se tem uma política do trabalho nos 

moldes de uma política social no calibre de uma política de proteção da pessoa para que 

trabalhe. As práticas discursivas sobre o trabalho contraria o princípio fundamental do direito de 

todos a um trabalho, embora explicite que o garante. As medidas pontuais da “política do 

trabalho” no Brasil visam tornar menos dolorosa a efetivação do processo exploratório do 

trabalho e não se aniquilam as práticas de violação do direito ao trabalho. Neste estudo analisa-

se o discurso trabalho que opera na sociedade contemporânea produzindo sentido de direito ao 

trabalho e encaminhando formas de observância de leis que intentam conter a violação desse 

direito. O discurso trabalho na sociedade moderna – sob a dominação da classe burguesa – 

silencia a função de disciplina, e constrói evidências de uma política de ganho e produtividade a 

partir das adesões ditas “voluntárias” dos sujeitos “livres”, que, paradoxalmente, funcionam em 

relações de dependência. O discurso trabalho tem entre as características que o constituem a de 

silenciar o sentido de “exploração”. Esse discurso tem várias materialidades, entre elas os 

planos e programas de proteção social e trabalhista, assim como as Propostas de Emenda 

Constitucional que dizem beneficiar aos trabalhadores na garantia dos seus direitos. Toma-se 

aqui o discurso como um processo sócio-histórico, sendo, por isso, produto da consciência 

enquanto processo da vida real. Nesta sociedade, sob a regência das ideias liberais, o discurso 

liberal lança mão do discurso trabalho e se fortalece deslocando sentidos sedimentados na 

memória discursiva do trabalho (AMARAL, 2016). Como exemplo tem-se o sentido de 

“servidão”, que desliza para o sentido de “liberdade”. Com esse estratagema discursivo, os 

sujeitos são cooptados pelos ideais de “liberdade” e os reproduzem no senso comum: “o 

trabalho liberta”. Mas o discurso liberal se apropria do discurso trabalho e o converte em meio 

para atingir seus fins de dominação e aprisionamento do trabalhador à ordem burguesa. 
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MULHER E FEMININO EM CHICO BUARQUE: UMA ANÁLISE DE DISCURSO 
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Considerado um dos grandes nomes da música popular brasileira Chico Buarque de Hollanda, 

escritor e compositor, iniciou sua carreira na década de 60. Seu trabalho irreverente e autoral 

convoca pesquisadores da análise do discurso e também de outros campos a se debruçarem 

sobre sua obra tão vasta e rica. O percurso inicial da carreira musical de Chico Buarque foi 

permeado pelas condições de produção da época, consequência de um golpe militar em 1964, 

momento em que é possível observar um silenciamento de algumas vertentes ideológicas. Esse 

foi um período conturbado da história brasileira que se manteve até 1985 através de estratégias 

discursivas que buscavam dotá-lo de legitimidade. No contexto da ditadura, o “samba duplex” 

de Chico era uma forma de composição específica: dizer algo para (não) dizer outro. É nesta 

conjuntura que este trabalho tem como objetivo investigar a mulher e o feminino em Chico 

Buarque, pois este artista convoca à reflexão quando o mesmo compõe/canta do lugar das 

mulheres, delimitando um estilo próprio e um discurso peculiar. Deste modo, esta pesquisa tem 

como fundamentação a Análise do Discurso de Linha Francesa (AD), a partir das formulações 

teóricas de Michel Pêcheux, que prioriza o alcance do tema da história, do poder e da ideologia 

como condições para a constituição dos processos discursivos (PÊCHEUX, 2014). O conceito 

‘mulher’ é analisado em sua perspectiva histórica, política e ideológica; e o conceito ‘feminino’ 

em sua dimensão não-toda, marcado pela ausência de um significante que defina “o que é uma 

mulher?”, a partir da psicanálise lacaniana. O ‘feminino’ em psicanálise constitui-se como um 

grande complexo emaranhado, pois desde Freud (1933/2010) tem-se que uma maior quantidade 

de narcisismo é atribuída à feminilidade, de modo, que a necessidade de ser amada é um 

elemento que compõe o ‘feminino’, na tentativa de responder ao enigma “o que é uma 

mulher?”. 
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OS DES(CAMINHOS) DOS SENTIDOS DE PÚBLICO E PRIVADO NO DISCURSO DA 

LEI DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
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A pesquisa, em nível de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 

Universidade Federal de Alagoas, trata dos “(Des)caminhos dos Sentidos do Público e Privado 

no Discurso da Lei das Parcerias Público-Privadas”. Objetivou analisar, sob as fundamentações 

teóricas da Análise do Discurso (AD), fundada por Michel Pêcheux, ao fim da década de 1960 

como teoria materialista do discurso, os sentidos de “público” e “privado” no discurso oficial 

Lei das Parcerias Público-Privadas (LPPP), nº. 11.079/2004, do Governo Federal brasileiro. 

Para tanto, a pesquisa, já em fase final, analisou, sob o enfoque materialista, os sentidos 

históricos, sobre o “público” e o “privado”, desde a Antiguidade clássica à constituição do 

Estado contemporâneo, destacando que as esferas do “público” e do “privado” sempre 

estiveram atrelados a distintos lugares, que se excluem mutuamente; a pesquisa também 

revistou aspectos teóricos e conceituais da Análise de Discurso no Brasil, relativamente às 

principais categorias concernentes às “formações ideológicas”, “formações discursivas”, 

“efeitos de sentido”, “silenciamentos”, “implícitos”, “interdiscurso”, “intradiscurso” e outras 

importantes conceituações, necessárias ao desvelamento dos sentidos de “público” e “privado” 

na discursividade da LPPP. As análises puderam desvelar o processo de relativização e 

homogeneização dos conceitos atinentes aos sentidos de “público” e “privado”, demonstrando 

que o processo de ressignificação desses sentidos decorreu do projeto de expansão hegemônica 

de controle do capital sobre toda a sociedade, que privatiza o “público”, submetendo-o aos 

interesses dos grupos econômicos nacionais e internacionais.  

 

Palavras-chave: Público e Privado. Lei das Parcerias Público-Privadas. Análise de Discurso 

Pechextiana. 
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IMAGINÁRIO, SIMBÓLICO E REAL: TODA MULHER TEM É EMPREENDEDORA? 

O CAPITAL, O SEBRAE, E OS SENTIDOS DE PERSUASÃO 

 

 

Cristiane GOMES DE SOUZA (UFAL) 
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Este trabalho apresenta uma análise a respeito do discurso do SEBRAE sobre as mulheres de 

negócios como base em noções da pós-verdade. Evidentemente, uma tentativa para que novos 

estudos se debrucem sobre as presunções falseadoras, bem como de seus mecanismos 

constitutivos nas relações diversas e fundamentais entre o discurso e a verdade. Talvez, seja esse 

um dos fatores cruciais para compreender mais precisamente como a pós-verdade se difunde 

(ainda que negativa) na sociedade. A pós-verdade será identificada neste trabalho como a 

manipulação das informações sobre como nos últimos anos, o número de mulheres que 

empreendem seus próprios negócios no Brasil, com o objetivo de atender a interesses 

particulares de um grupo ou de uma pessoa. Apresenta-se uma materialidade com análises 

relativas à divulgação de informações em site e redes sociais na Internet, que tem como objetivo 

primordial convencer as mulheres a comprar determinado produto ou utilizar os serviços 

prestados por determinada instituição/empresa, como é o caso do SEBRAE. E ao associarmos 

aqui uma visão marxista, ratificamos como a ideologia, em conjunto com o Estado e parceiros 

institucionais/empresariais, constitui um instrumento utilizado pela classe dominante para 

manter o seu poder sobre os dominados. Recorrendo também aos estudos de gênero analisamos 

com as mulheres são expostas a condições de trabalho diferentes daquelas encontradas pelos 

homens, tendo suas identidades subjugadas e marginalizadas há muito tempo. Busca-se desvelar 

como as indicações “orientadoras” ao longo da composição textual e imagética geram 

inferências de conteúdo falacioso. Diante disto, o presente estudo é parte de uma análise 

preliminar das nossas pesquisas na fase de doutoramento em Linguística pelo Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas – PPGLL/UFAL, e tem 

por finalidade analisar, a partir dos fundamentos da Análise do Discurso Pêcheuxtiana, com a 

filiação teórico-metodológica do materialismo histórico e interlocução com autores, a exemplo 

de Marx, Engels, Eagleton, Foucault, as constituições discursivas de imagens sobre a mulher 

publicadas pelo SEBRAE. Pretendemos entender a discussão de gênero e sua relação com 

conceitos propostos pela AD, considerando o contexto social, histórico e ideológico em que os 

atos discursivos ocorrem. Observamos, com a escritura do discurso do Capital e seus efeitos de 

sentido, como se constrói a representação da mulher de negócios, que valoriza certas posturas, 

mobiliza dizeres, alguns materializados (e outros silenciados) pela publicidade. 
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“PATERNIDADE RESPONSÁVEL”: NA FILIAÇÃO DO DISCURSO OFICIALIZADO 
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A análise aqui apresentada partiu de uma materialidade discursiva extraída de propaganda 

governamental de serviço lançada pelo Ministério da Saúde, com o suposto objetivo de 

estimular os homens a serem responsáveis pela paternidade. Através de cartazes distribuídos em 

todo o país, para serem afixados nas Unidades de Saúde, o governo buscou incentivar uma 

reflexão sobre as implicações da falta de responsabilidade do pai para a saúde da família, 

especialmente da mulher/esposa e dos/as filhos/as. Orientado pelos pressupostos da teoria 

materialista do discurso inaugurada por Michel Pêcheux, ponho em perspectiva os mecanismos 

discursivos engendrados no/pelo Estado que, ao simular uma resposta ao “problema” da 

paternidade irresponsável, busca produzir efeitos de sentido que reforcem no imaginário social 

um determinado modelo de família. Tendo em conta a influência da ideologia burguesa nos 

diferentes espaços de atuação do Estado neoliberal, situo minha investigação no campo da 

saúde, para demonstrar como os discursos que aí circulam contribuem para a reprodução dos 

valores alinhados à ideologia dominante. Na análise em tela, considero que a expressão 

referencial “paternidade responsável” materializa um discurso que se sustenta no modelo 

binário de constituição de uma unidade familiar, ao tempo em que silencia o pressuposto da 

responsabilidade materna, naturalizada na constituição do modelo burguês de família. Para além 

desse aspecto mais imediato da superfície discursiva, recupero no processo de oficialização do 

discurso sobre o homem no campo da saúde os efeitos produzidos pela heteronormatividade. 

Considerando as condições de produção amplas desse discurso, identifico uma relação com o 

movimento conservador que perpetua e amplia seu domínio também no campo da saúde, 

guardando relação com as questões que envolvem a esfera da produção e da reprodução da/na 

sociedade capitalista. Pressupondo a indissociabilidade entre a esfera econômica e a esfera 

política e o momento predominante da primeira sobre a segunda, identifico no Estado um 

espaço discursivo de perpetuação dos interesses dominantes e, por esse fio, considero que a 

expressão referencial “paternidade responsável” constitui uma materialidade discursiva alinhada 

ao ideário de família patriarcal, sendo este, portanto, um efeito funcional a ser (re)produzido, no 

silenciamento que lhe é constitutivo. Numa perspectiva de marxista de gênero, entendo que 

Estado e patriarcado constituem um par indispensável à reprodução do modo de produção 

capitalista e o discurso oficializado no campo da saúde, na análise aqui apresentada, é uma 

mediação que demonstra os efeitos dessa filiação.    
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