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Vanice SARGENTINI (UFSCar) 
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O Laboratório de Estudos do Discurso (LABOR / UFSCar) congrega professores, pesquisadores 

e estudantes da UFSCar e de outras instituições do Brasil e do exterior, com o objetivo de 

discutir postulados teóricos e procedimentos metodológicos da Análise do Discurso, 

particularmente derivada dos trabalhos de Michel Foucault, de Michel Pêcheux e de Jean-

Jacques Courtine. Nessa direção, os componentes do LABOR interessam-se por fundamentos de 

sua teoria, por seus processos de constituição dos corpora e por seus mecanismos de análise, 

considerando a condição histórica dos enunciados, as propriedades da formulação do discurso 

em diversas materialidades significantes e sua circulação em diferentes campos institucionais e 

mediante distintos suportes materiais. As investigações do LABOR organizam-se basicamente 

em dois eixos de reflexão e análise: i) a associação intrínseca entre a produção histórica dos 

discursos e os processos de constituição dos sentidos e dos sujeitos da sociedade; e ii) o papel 

desempenhado por distintas materialidades, tais como, a imagem, o corpo e a voz, em conjunto 

com a linguagem verbal, na formulação do discurso e na produção de sentidos, identidades e 

subjetividades. A partir da conjunção desses dois eixos, as pesquisas dos membros do LABOR 

apresentam certa variedade de temas, objetos e problemáticas, que incidem predominantemente 

sobre dois domínios discursivos, quais sejam, a política e a mídia, no interior dos quais buscam 

descrever e interpretar os usos e efeitos da língua, da imagem, do corpo e da voz na 

constituição, na formulação e na circulação do discurso. Em que pese a diversidade de seus 

estudos, as pesquisas do LABOR são marcadas pela seguinte constância: neles, a ordem do 

discurso compreende as condições históricas para a emergência dos enunciados, os arquivos que 

determinam o que pode ser enunciado e a conservação das coisas ditas e as relações de poder, 

em que se produzem práticas de objetivação e de subjetivação dos sujeitos de uma sociedade. 

Considerando essas e outras características do grupo, a exposição do LABOR no V CIAD será 

organizada da seguinte maneira: inicialmente, haverá uma exposição das linhas gerais que 

atravessam as problemáticas atualmente desenvolvidas em seu interior; e, em seguida, ocorrerão 

as apresentações das principais reflexões e dos mais representativos resultados derivados dos 

trabalhos que se dedicaram principalmente i) à mídia, ii) ao discurso político e à fala pública e 

iii) a práticas diversas de identidade e de subjetividade no discurso. 

 

Palavras-chave: Mídia; Discurso político; Subjetividade. 
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Nossa intervenção corresponderá à exposição de nosso atual projeto de pesquisa (Processo 

CNPq 308559/2017-7), cujo objeto consiste em discursos sobre a fala pública popular e sobre a 

escuta popular da fala pública materializados em textos dos campos da retórica e da oratória, 

publicados no Brasil entre os séculos XIX e XX. Considerando essas condições de produção do 

dizer, marcadas por particulares recrudescimentos e refluxos de ideologias igualitárias, 

buscaremos identificar o que se diz sobre as práticas populares de fala e de escuta públicas e 

como são formulados os enunciados a seu respeito. Para tanto, o estudo se fundamentará nos 

postulados teóricos e nos procedimentos metodológicos da Análise do Discurso, derivada de 

Michel Pêcheux e seu grupo, e ainda em contribuições de Michel Foucault. Mais precisamente, 

nosso propósito é o de responder a questões como as seguintes: o que e como compêndios de 

retórica e manuais de oratória modernos e contemporâneos falam dos desempenhos de oradores 

identificados com as camadas populares da sociedade brasileira, dos modos pelos quais se 

deveria lhes dirigir os pronunciamentos públicos e dos vícios e virtudes de sua escuta? Quais 

são os enunciados conservados, retomados, reformulados ou apagados, quando a retórica e a 

oratória tratam das propriedades e das transformações das falas públicas destinadas às massas 

populares, daquelas produzidas por seus próprios membros ou ainda por seus diferentes porta-

vozes? Ocorrem ou não descrições e classificações específicas dos recursos e empregos da 

língua, do corpo e da voz nessas avaliações das performances oratórias populares? Quais são as 

relações estabelecidas entre os estigmas atribuídos às falas públicas do povo e para o povo e os 

preconceitos sobre a escuta popular da fala pública? Há ou não a presença de discursos que 

depreciam as práticas públicas de fala e de escuta das camadas populares entre os enunciadores 

que se inscrevem em posições progressistas? No intuito de formularmos respostas a essas 

questões, analisaremos uma série de enunciados a serem extraídos, entre outras, das seguintes 

obras: Lições elementares de eloquência nacional (1834), de Francisco Freire de Carvalho; 

Compêndio de Rhetorica e Poética (1879), de Manoel da Costa Honorato; O orador popular 

(1889), de José Alves de Castilho; A arte de falar em público (1933), de Silveira Bueno; O 

orador popular (1958), de Reinaldo Rigo; Os segredos da arte de falar em público (1976), de 

Roberto Bastos; e Vença o medo de falar em público (1995), de Reinaldo Polito. 

 

Palavras-chave: Discurso; Oratória; Classes populares. 
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O início do trabalho doméstico no Brasil se deu no período escravista com a vinda dos negros 

africanos, em virtude de que alguns deles assumiram como atividades os afazeres domésticos. 

Com a abolição da escravidão, muitos escravos libertos permaneceram nas fazendas como 

trabalhadores domésticos em troca de alimentação e moradia. Cumpre lembrar que, nessa época, 

tais atividades já eram majoritariamente femininas e sabe-se da dificuldade até os dias atuais da 

mulher em ter sua voz respeitada. Este trabalho busca desenvolver uma análise discursiva das 

práticas da fala pública feminina no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Franca. Mais 

precisamente, compreender como são os desempenhos discursivos através de usos do verbo, do 

corpo e da voz nos desempenhos oratórios das sindicalistas e das sindicalizadas. Tal análise 

poderá ser realizada por meio de gravações em vídeo e áudio de assembleias no Sindicato das 

Trabalhadoras Domésticas de Franca, no período de julho até novembro de 2018. Por meio da 

Análise do Discurso de linha francesa, concebida por Michel Pêcheux, e com as contribuições 

de Michel Foucault, entre outros estudiosos, será possível apreender o que é dito, ou seja, 

discursos que se aderem, que são referidos e que são refutados acerca de um trabalho 

historicamente desigual em direitos. O objetivo central desta pesquisa consiste em responder às 

questões: o que e do que falam as trabalhadoras domésticas em seus pronunciamentos públicos? 

As maneiras de dizer variam ou não, quando suas falas públicas ocorrem em assembleias do 

próprio sindicato e nas circunstâncias em que se dirigem a públicos mais heterogêneos? Líderes 

sindicais e sindicalizadas falam predominantemente de modo semelhante ou distinto? Quais são 

os recursos da língua, do corpo e da voz mais frequentemente utilizados por elas em suas 

intervenções públicas? Com a efetivação do trabalho, busca-se compreender, por meio dos 

discursos materializados nos enunciados das trabalhadoras domésticas, as representações e as 

práticas da voz feminina em um trabalho composto majoritariamente por mulheres e desigual 

em direitos. 

 

Palavras-chave: Domésticas; Discurso; Sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/analauraggarcia@yahoo.com.br
file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/cpiovezani@uol.com.br


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 
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Nossa proposta de comunicação no V Colóquio Internacional de Análise do Discurso pretende 

apresentar os resultados da pesquisa “A voz na ars bene dicendi do Brasil: uma análise dos 

discursos sobre a voz em compêndios de retórica e manuais de fala pública (séculos XIX e 

XXI)”, financiada pela FAPESP (Processo nº 2016/03770-0) e desenvolvida no Grupo de 

Estudos LABOR/UFSCar. O objetivo geral desta pesquisa consiste em descrever e interpretar o 

que se diz sobre a voz humana e como são formulados os enunciados a seu respeito no campo 

da oratória. Fundamentados na Análise do Discurso, examinamos enunciados metalinguísticos 

sobre a voz humana em compêndios de retórica do século XIX e em manuais de fala pública do 

século XXI, difundidos no Brasil. Com base na análise deste material, nos foi possível 

depreender certas identidades e diferenças em discursos sobre voz no interior do campo da 

oratória para os desempenhos da ação de falar em público, assim como identificar adesões ou 

dissidências em relação a outros discursos afins. O método empregado é, essencialmente, o 

estabelecimento de relações entre os enunciados, sob a forma de cadeias parafrásticas no interior 

das formações discursivas e nas relações que elas instauram entre si. Entre os resultados 

obtidos, verificamos que, nessas obras, as formas de convencimento, que se apoiam também na 

voz, são relativizadas conforme a composição da audiência em um movimento discursivo de 

simultânea diferenciação e homogeneização das qualidades de sua escuta. Esta categorização 

dos diferentes públicos - baseada em aspectos sociais, culturais e de gênero - inclui a 

disseminação de afirmativas que ditam a respeito da suscetibilidade que cada "tipo" de 

assistência apresenta diante de tentativas de manipulação e estabelecem para sua escuta 

determinadas demandas para o reconhecimento da verdade no dizer. Deste modo, nossa 

exposição visa mostrar como se dá e o que implica a descrição e discriminação dos tipos de 

audiência e de suas respectivas formas de escuta em compêndios de retórica e manuais de fala 

pública brasileiros. 
 

Palavras-Chave: Voz; Retórica; Análise do Discurso. 
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Vanice SARGENTINI (UFSCar) 

sargentini@uol.com.br 
 

 

Este trabalho visa expor um recorte de minha pesquisa de Mestrado. Abordaremos algumas 

questões históricas que validaram o lugar hegemônico que a psiquiatria consolidou na 

construção das capturas subjetivas e, assim, apreender uma certa estabilidade da definição da 

transexualidade: saída de um fenômeno a uma identidade estabilizada – ou seja, saída de um 

lugar transitório [fenômeno], de um aspecto da personalidade nos crivos de um transtorno de 

desvio sexual à matriz comportamental que engloba e sujeita corpos a construções de si. No 

decorrer das edições do DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou 

Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais ou Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais), a transexualidade se origina de um espectro do travestismo 

– um termo usado para designar a perversão daqueles que não obtinham prazer para fins 

reprodutivos e/ou estabelecidos pelas construções de normalidade – e sofre atualizações até 

atingir uma própria categoria intitulada de “Disforia de Gênero”, que prevê um distanciamento 

da condição do travestismo e compreende a ideia de corpos disfóricos que estão associados a 

outras questões diferentes da perversão – como no caso do travestismo. Assim, esse momento 

histórico vem construir uma identidade que é constantemente vigiada: seja pelas instâncias 

médicas, pois está regulamenta e normalizada em uma hegemonia – possuindo assim um valor 

nas instâncias de poder; seja pelo discurso jurídico, pois há um entrave do seu lugar civil, já que 

os nomes não coincidem com os corpos; seja no discurso do militante, que estabelece um lugar 

basal para inserir um corpo nessa categoria. Este trabalho objetiva mostrar esquematicamente o 

enodamento e os impasses em que os discursos encontram, cotejando enunciados do discurso 

médico, jurídico e militante. Para tal, pretendemos elaborar uma análise que permita questionar 

as estabilizações, a fim de construir aberturas para uma construção das “pragmáticas de si” não 

pautada em um manual, e sim na sua construção subjetiva/discursiva pautada na voz dos que 

são atravessados por essas questões. Para tal, mobilizaremos o conceito de parresía, da fala 

franca, do discurso verdadeiro que é proposto por Foucault (1982-83 e 83-84) e vem abarcar o 

lugar da voz como forma de resistência. Dessa forma, seria possível pensar como essa parresía 

aparece para o sujeito transexual como uma questão que visa expor sua subjetividade - uma 

tradução dos moldes sociais com a interpretação subjetiva da sexualidade -  resistindo a um 

ethos – uma estabilização coercitiva e fomentada por uma instituição que possui a sua 

homologação no social e logo, exerce um poder de controle sobre os corpos, construindo 

pragmáticas de si. E por fim, elaborar uma análise que permita questionar as estabilizações, a 

fim de construir aberturas para uma construção das “pragmáticas de si” não pautadas em um 

manual, e sim na sua construção subjetiva/discursiva pautada na voz do que são atravessados 

por essas questões. 
 

Palavras-chave: Transexualidade; Manuais diagnósticos; Pragmática de si. 
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A VONTADE DE SABER NUM PUTEIRO: A PRODUÇÃO DE EFEITOS DE 

VERDADE EM O ABAJUR LILÁS 

 

 

Denise Aparecida de Paulo Ribeiro LEPPOS (UFSCar) 
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Neste trabalho, propomos analisar, a partir de práticas de tortura presentes em O abajur lilás 

enquanto estratégias de confissão, a busca pela vontade de saber e as condições de 

aceitabilidade para a produção de efeitos de verdade. Escrita em 1969, a obra de Plínio Marcos é 

mais do que uma peça de enredo simples e de linguagem vulgar, ela é uma bandeira de luta a 

favor da liberdade. O autor, considerado por alguns críticos da época como um dos mais 

proibidos e silenciados no Brasil, apresenta-nos uma realidade sem disfarces e/ou seleção de 

fatos a situação política brasileira vivenciada ao longo dos anos de chumbo. Nela, as 

personagens estão expostas a relações de poder que as subjetivam a partir de valores 

conservadores e de discursos fascistas que sustentam esse controle. Cabe dizer que os 

posicionamentos assumidos pelas personagens, bem como as estratégias adotadas por elas, 

segundo as condições de aceitabilidade do discurso, irão produzir efeitos de resistência aos 

jogos do poder-saber. Desse modo, o controle do dizer é exercido em consonância com uma 

vontade de verdade que move os discursos de um tempo. Esse campo diz respeito a “um 

princípio de controle da produção discursiva. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade 

que tem a forma de reatualização permanente das regras” (FOUCAULT, 2008, p. 36). Se 

existem regras que delimitam o que pode e o que não pode ser dito, significa que há a recusa a 

determinados dizeres que se inscrevem em outras ordens, ou seja, a determinação de um dizer 

tido como verdadeiro se modifica e se intensifica em tempos de exceção. Isso nos leva a 

questionar acerca de alguns discursos terem sido censurados e não outros especialmente aqueles 

enunciados por Plínio Marcos. Por conseguinte, o controle que marca a ordem discursiva da 

censura converteu-se num sistema institucionalizado de regulação, cerceamento e também 

silenciamento de alguns enunciados. Nas palavras de Foucault (1996), a vontade de verdade 

exerce uma espécie de coerção e pressão, apoiando-se num suporte institucional ao ser 

empregada pela/na sociedade. Nota-se que essa repressão não se fazia apenas no aspecto 

discursivo, mas também no comportamento, que deveria seguir as condutas e os padrões 

determinados por camadas específicas da sociedade, a burguesia e a Igreja. Assim, interessa-nos 

analisar o modo como esses discursos ditos como verdadeiros foram legitimados pelas 

personagens, uma vez que dizer a verdade implica nos efeitos do real que esses dizeres 

acarretam. 

 

Palavras-chave: Vontade de saber; Efeitos de verdade; Plínio Marcos. 
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No interior das relações de força, os discursos sobre o trabalho doméstico no Brasil 

materializam-se em uma multiplicidade de enunciados, que reproduzem e transformam uma 

série de conflitos entre classes sociais. A partir de certas posições, seus enunciadores incitam 

buscas por direitos e reconhecimento social, por um lado, e manutenção da dominação, por 

outro. O conjunto dessas posições consiste em campo repleto de assimetrias e desigualdades, 

intensificadas e agravadas pela força e o alcance da mídia impressa tradicional brasileira. Os 

discursos que ela produz e/ou veicula ocupam um lugar privilegiado na construção e propagação 

de “verdades”. A partir dessas circunstâncias, sob a perspectiva teórica da Análise do Discurso 

francesa, somada às contribuições de Michel Foucault para o estudo do discurso, e também de 

Albert Hirschman e Marc Angenot no que diz respeito às suas formulações acerca da retórica 

reacionária, o objetivo do presente trabalho é identificar e analisar os discursos sobre as leis 

trabalhistas referentes ao trabalho doméstico no Brasil, considerando-se o ponto de vista da 

mídia. A fim de se descrever a materialidade dos enunciados midiáticos a respeito da temática, o 

corpus de análise, apresentado neste estudo, compreende notícias veiculadas no Jornal O Globo, 

tido como veículo midiático de forte expressão como formador de opinião brasileira. As 

análises consistem em descrever, interpretar e compreender quais são os mecanismos do 

funcionamento da retórica reacionária no discurso da mídia tradicional brasileira, que trata da 

legislação sobre o trabalho doméstico. Além de se permitir apreender que, em meio às 

condições desiguais de existência desde sua constituição, a “igualdade” jurídica não remedia 

todas as tensões que envolvem o trabalho doméstico e os sujeitos que dele subtraem os meios de 

subsistência, essa metodologia viabiliza, sobretudo, assimilar o esquema formal argumentativo 

que é típico da reação de que se vale, particularmente, a posição conservadora para formular 

seus enunciados. 
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Lidar com o passado, sob uma perspectiva de presente e de rememoração, envolve interesses, 

conflitos, apagamentos e exclusões. Expõe, ainda, nem sempre de maneira aparente, as relações 

de poder. Ao comemorar os 50 anos no ar, a Rede Globo, emissora de televisão brasileira 

pertencente à família Marinho, exibiu uma série de reportagens especiais, entre os dias 20 e 24 

de abril de 2015, no jornal de maior audiência da emissora, o Jornal Nacional. O projeto, 

desenvolvido pelo jornalista e âncora Willian Bonner, faz um resumo por década, das “notícias 

que marcaram o Brasil e o mundo”, na narração do próprio jornalista. A questão que permeia 

este trabalho, que faz parte da nossa tese de doutoramento, é a naturalização com que se divide a 

forma de rememorar esse passado da emissora, do País e do mundo. No Brasil, é “natural” a TV 

comemorar eventos a cada dez anos, sem que se reflita que o ato de rememorar a cada década 

envolve um processo de seleção, exclusão e interesse. Existe uma contradição própria aos 

processos de rememoração, que passam sem que haja outros caminhos, pelo esquecimento. O 

que, quando e para quem lembrar são questões importantes a serem postas em relevo, quando 

pensamos nos usos da memória. É no presente que esse passado é resinificado. Na apresentação 

da série, a notícia se expande e se expõe, textualiza-se na circulação, imbricada na imagem do 

Bonner, que conduz o ordenamento das reportagens, entregando-as “prontas” ao telespectador. 

A imagem desse apresentador é que organiza, para o público, as partes da série no contexto-

telejornal, de modo a configurar a imagem a partir de cada década “amarrando” no produto 

chamado de série especial. Assim, partindo das elaborações de Foucault (1971) para quem a 

produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída, por meio de 

procedimentos com a função de dominar seu acontecimento aleatório, refletimos nesse trabalho 

de que forma a construção narrativa do âncora e de sua imagem configura-se como um ritual 

pelo qual a apresentação da série ocorre.  
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Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado que estuda a materialidade dos corpos nos 

discursos de aulas de Biologia do Ensino Médio e representa parte da dispersão e regularidade 

dos discursos. A análise concentra-se nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

de 1998 a 2004. De acordo com Foucault (2014), em Vigiar e punir, o exame seria uma técnica 

de vigia e de normatização – não apenas sanciona o aprendizado, mas sustenta-o segundo um 

ritual de poder, conecta a formação do saber com o exercício do poder. O exame funciona como 

uma cerimônia da objetivação e é justamente essa cerimônia que pretendo fazer emergir nessa 

discussão. Para a seleção das questões foram utilizados quatro critérios. A questão deveria 

apresentar no enunciado e/ou nas alternativas: 1) a palavra “corpo humano” ou imagens do 

corpo humano; 2) termos da estrutura anatômica, histológica ou fisiológica humana; 3) 

condições que remetem ao corpo humano e/ou suas estruturas, contendo linguagem de caráter 

biológico; e 4) condições ou características que remetem ao corpo humano e suas estruturas 

(ambos), embora não de caráter estritamente biológico e/ou sem linguagem biológica. Notou-se 

que o discurso biológico atravessa não apenas as questões referentes à Biologia, mas todas as 

áreas, sobretudo as questões das Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física), mas 

também as questões das Ciências Humanas, das Linguagens e da Matemática. O discurso 

científico, e especialmente o biológico, tem o poder de objetivar os corpos pela determinação do 

que é “normal” e do que está fora da normalidade, inclusive as questões exigem que alunos e 

alunas saibam operar dentro dos limites da normatividade, cria-se assim um corpo padrão e 

biologicamente hegemônico em contraste aos corpos deslocados aos extremos da curva de 

Gauss (ou curva normal). Mesmo as questões que atribuem certa subjetividade (que aparecem 

mais nos critérios 1 e 4) ainda apresentam, de certa forma, normatividades, e operam no 

binarismo certo-errado, o que permite inferir sobre a objetivação dos corpos dos sujeitos por um 

processo de dessubjetivação, como defende Agamben (2011).  
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Este trabalho se propõe a analisar as formas, o grau, a intensidade e os modos de circulação do 

discurso político dito agressivo no período pré-eleitoral das eleições presidenciais brasileiras 

nos anos de 1989 a 2014, tendo o objetivo de responder as seguintes questões: ao longo do 

período pós-ditadura, o discurso político eleitoral tornou-se mais agressivo ou ocorreu uma 

mudança das sensibilidades e das percepções do que se considera e se compreende como 

agressividade? As formas de insultar sofreram mutações em diferentes momentos? Os dizeres 

agressivos e os comentários acerca deles ganharam maior visibilidade com o uso intensificado 

das mídias? Orientados por essas perguntas de pesquisa, pelo referencial teórico da Análise do 

Discurso de linha francesa, sob uma perspectiva foucaultiana, e recentes trabalhos sobre a 

agressividade no discurso político, propomos a análise de panfletos de campanha política, 

trechos de debates televisivos e propagandas do horário político eleitoral, assim como imagens e 

vídeos que circularam nos sites oficiais de campanha, durante o período pré-eleitoral das 

eleições de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014, a fim de descrever, categorizar e 

evidenciar as possíveis mudanças nas formas, na percepção e/ou na circulação do discurso dito 

agressivo. As campanhas de 1989, por exemplo, foram marcadas por uma agressividade 

exacerbada. Tanto nos debates como nos horários de propaganda política eleitoral, os insultos 

eram ditos com poucas tentativas de atenuação. A agressividade também foi materializada nas 

temáticas e nas afirmações acusatórias, trazendo questões do âmbito privado para a cena 

política. Enquanto nos debates o dizer agressivo apresentava-se de forma mais direta e precisa, 

nas propagandas eleitorais televisivas, as ofensas estavam associadas ao humor, adquirindo 

características próprias dos programas de entretenimento da época. Tais aspectos nos levam ao 

seguinte questionamento: Quais seriam as condições de emergência que levaram a produção de 

temáticas e dizeres tão agressivos na campanha eleitoral de 1989? Apoiando-nos na noção de 

condições de emergência do discurso, elaborada por Foucault (2009) em A ordem do discurso, 

podemos dizer que tais formas e graus de agressividade não surgiram de modo aleatório. A 

polarização entre os candidatos, associada ao recente e sombrio período ditatorial, e o clima de 

pessimismo deixado pelo governo de Sarney produziram uma campanha marcada pelo vale tudo 

em nome da “mudança”. Nas outras campanhas, também buscaremos a compreensão das 

condições de emergência para diferentes formas e graus de agressividades, de modo a cotejar as 

semelhanças e diferenças entre os períodos analisados. 
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Em nossa pesquisa de doutorado em andamento desenvolvemos uma análise de discursos sobre 

a liberdade de expressão construídos em diferentes temporalidades históricas, buscando 

compreender os sentidos desses discursos na contemporaneidade. Interessa-nos produzir um 

diagnóstico discursivo, na esteira de Michel Foucault, das sensibilidades suscitadas em 

condições diversas de “livre expressão”, que emergiram, portanto, sob distintos nomes 

historicamente: liberdade de fala, liberdade de comunicação, liberdade de ideias e opiniões, 

liberdade de pensamento e expressão. Consideramos a seguinte hipótese: se na Grécia antiga, 

com o acontecimento da pólis, as tragédias e os filósofos produziam dizeres em torno de um 

“cidadão que podia se expressar”; se na França moderna, com o acontecimento da Revolução 

Francesa, a Declaração dos direitos dos homens e dos cidadãos, com pretensão manifestamente 

universal, legislava que o “povo podia se expressar”; a contemporaneidade, por sua vez, 

experimenta o acontecimento da criação de redes sociais em plataformas virtuais e, agora, 

propaga-se a ideia de que “qualquer um pode se expressar”. Para nós, essa trajetória atravessa e 

constitui sujeitos que se percebem como livres para se expressarem em redes de comunicação, e, 

justamente considerando isso, é que nos interessa compreender a formação e o funcionamento 

das práticas discursivas desses sujeitos que, segundo nossa hipótese, expressam-se não mais em 

nome da cidade, não mais em nome do direito dos homens, mas falam em nome próprio (eu), 

como se fossem plenamente livres para tudo dizer. No que se refere à nossa perspectiva teórica, 

assumimos os parâmetros de uma arqueogenealogia foucaultiana, por nos possibilitar uma 

análise das relações entre práticas antigas e modernas que acabam por objetivar e subjetivar os 

sujeitos que se expressam nas redes sociais da atualidade como livres, compondo, por fim, 

[novas] práticas e enunciados sobre a liberdade de expressão na contemporaneidade. Para 

desenvolver tal abordagem, tomamos como recorte analítico enunciados que circulam no Brasil 

nesse início do século XXI, tendo como corpus materialidades do Facebook, dentre elas o uso 

do enunciado pronto falei, seleção que se justifica por fazer parte de um arquivo do presente, 

composto por uma série de elementos participantes de uma democracia ocidental, sustentada por 

direitos e deveres, dos quais a “liberdade de expressão” é anunciada como um de seus pilares.  
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Guerras civis, catástrofes naturais, repressão ou perseguição política e religiosa, miséria são 

alguns dos principais fatores que têm colaborado para o aumento do fluxo migratório mundial. 

Esse cenário de inquietudes motivou a elaboração dessa pesquisa que envida analisar, na esteira 

do texto e do discurso, os diferentes termos usados para designar os personagens de 

deslocamentos territoriais, objetivando com isso chegar às imagens identitárias construídas e 

distribuídas a respeito das pessoas em deslocamento. Embasando-nos pelo entendimento de 

Pêcheux acerca da opacidade do dizer e da suscetibilidade do enunciado (PÊCHEUX, 1983/ 

1990), interessa-nos refletir sobre a determinação histórica dos processos semânticos 

(PÊCHEUX, 1975/1995) e os deslizamentos de sentidos sofridos pelos termos (1) migrante, (2) 

refugiado, (3) estrangeiro e (4) imigrante, presentes em três grandes portais de notícia do Brasil. 

Debruçar-nos-emos sobre um corpus circunscrito de enunciados datados de 2015 a 2017 

presentes nos portais de notícia Terra, UOL e G1, recorte que se justifica, sobretudo, pelo 

número recorde de pessoas deslocadas nesse período. Analisaremos como as derivas de sentido 

colaboram para afirmar ou refutar a fama de “homem cordial” atribuída ao brasileiro e 

evidenciada por alguns expoentes dessa temática. Direcionar-nos-emos metodologicamente pelo 

batimento entre descrição-interpretação (PÊCHEUX, 1983/1990), considerando que os 

discursos estudados inscrevem-se de forma incontornável em uma sociedade de normalização e 

governamentalidade (FOUCAULT, 2010). Nossa hipótese é de que o brasileiro não é de fato tão 

hospitaleiro,característica fundamental do homem cordial na visada de Ribeiro Couto 

(BEZERRA, 2005), e que sua acolhida ao estrangeiro é permeada por memórias que são 

ressignificadas e podem ser capturadas pelo uso de um termo em detrimento de outro.   Uma 

primeira análise nos revelou que o termo refugiado desliza para terrorista, extremista e outras 

definições insultuosas, assim como o termo imigrante se desloca para insignificante. Na 

contramão desses deslocamentos, o vocábulo estrangeiro é prestigiado, comumente associado a 

um homem bem- sucedido, que inspira, serve de modelo, além de outras designações elogiosas. 
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Em sociedades regidas por constituições que proclamam que todos são iguais perante a lei, 

constatamos diariamente os percalços por que pessoas pertencentes a certos segmentos sociais 

têm que passar para alcançar o pleno exercício da cidadania. Como sabemos que não vivemos 

em sociedades igualitárias, que, sobretudo devido a fatores sócio-econômicos, todos/as não 

dispomos de plenas condições de usufruir de direitos civis e políticos vigentes, podemos 

considerar que todos/as têm acesso à livre manifestação? Este trabalho, que constitui parte de 

uma tese em andamento, tem como propósito discutir, com base nas formulações teóricas da 

Análise do Discurso filiadas aos trabalhos de Michel Pêcheux, com contribuições da 

Antropologia Cultural e das Ciências Políticas, processos discursivos que materializam lutas 

históricas pelo direito à construção de verdades históricas a respeito da formação e da 

organização política de povos secularmente fadados ao silenciamento. Para tanto, delimitamos o 

corpus a partir da coleta de pronunciamentos oficiais de Luís Inácio Lula da Silva e Evo 

Morales, em cerimônias de posses presidenciais, no Brasil e na Bolívia. Pretendemos destacar o 

que e como dizem esses representantes políticos, com observância da construção discursiva a 

respeito de lutas históricas das camadas mais empobrecidas de seus respectivos países. 

Levantamos, descrevemos e interpretamos quais são os registros linguístico-discursivos de 

retomadas de vivências partilhadas socialmente com a parcela da população que representam e 

de onde emergiram em seus países, enquanto procedimentos de legitimação de seus dizeres 

políticos, mas também enquanto narrativas representativas de segmentos sociais que forjaram 

uma representatividade denegada pelo padrão do homem-branco-rico, herdeiro político das 

aristocracias dominantes nesses países. Quando Lula da Silva e Evo Morales colocam no centro 

da discussão narrativas históricas negligenciadas, falam a respeito de questões silenciadas, 

evidenciam demandas antigas dos povos que compõem seus países, que vivem processos de 

exclusão social, notamos uma tomada de palavra que marca a ocupação do lugar de porta-voz 

por meio da enunciação de verdades coletivas apagadas.  
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Os acontecimentos contemporâneos envolvendo a indústria da carne e o agronegócio brasileiro 

preocuparam a população nacional, consumidora e telespectadora usual de seus diversos 

produtos, regularmente midiatizados na forma de propagandas com astros da música e do 

audiovisual. Os países importadores deste gênero alimentício também foram alarmados, e um 

dos principais campos da economia brasileira se tornou alvo de críticas e de questionamentos. 

No primeiro trimestre do ano passado, a operação da Polícia Federal batizada de “Carne Fraca” 

expediu centenas de mandatos judiciais em seis estados e no Distrito Federal. A ação resultou 

de uma longa investigação que constatou várias irregularidades na produção de grandes 

conglomerados industriais do ramo e na fiscalização de agentes governamentais. As maiores 

empresas comprometidas foram a BRF Brasil, responsável por marcas como Sadia e Perdigão, e 

também a JBS, que responde pela Friboi, Seara e outras. Entre algumas ilegalidades no processo 

de fabricação estavam a comercialização de carnes vencidas, disfarçadas com químicos e 

etiquetadas com nova data, e a inserção de papelão em frangos e outros frios. Também veio ao 

conhecimento público um grande esquema de corrupção, implicando funcionários estatais 

responsáveis pelo controle da produção, além de partidos políticos. O pagamento de propina 

enfraquecia as inspeções em proveito de interesses privados, conforme noticiaram diversos 

jornais. Este trabalho pretende analisar discursos sobre o agronegócio em duas modalidades: as 

propagandas produzidas pela indústria e a midiatização da operação federal mencionada acima. 

Slogans como “Friboi, carne confiável tem nome” e “Presunto é Sadia” discursivizam qualidade 

na produção e saúde e bem-estar ao consumidor; já reportagens como “Operação Carne Fraca: o 

esquema podre que ronda os frigoríficos no Brasil” contrastam com os primeiros produzindo 

outros sentidos. Orbitando entre tantas discursividades e seus mecanismos está situado o próprio 

sujeito e o seu corpo. Para tanto, nos inscrevemos na perspectiva da Análise do Discurso de 

linha francesa e na contribuição de alguns teóricos: Pêcheux (1995), Foucault (2002), entre 

outros. É proveitoso observar as estratégias antagônicas na construção dos efeitos do real e dos 

sentidos da convicção, tanto quanto a alimentação em sua dupla face: nutrição dos corpos, ao 

mesmo tempo em que é já um ato político. 

 

Palavras-chave: Discurso do agronegócio; Sujeito; Corpo. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

EFEITOS DE REAL E SENTIDOS DA CONVICÇÃO NO DISCURSO SOBRE A 

SILHUETA FEMININA NO BRASIL (1901-2017) 

 

 

Michelle Aparecida Pereira LOPES (UEMG-Passos/UFSCar)  

michelle.lopes@uemg.br 

 

 

Este resumo visa apresentar a tese de doutorado defendida em 2017 intitulada “Entre Pesos E 

Medidas: Discursos Sobre A Silhueta Feminina No Brasil (1901-2017)”. A pesquisa, inscrita 

nos quadros da Análise do Discurso Francesa, ergueu-se embasada na reflexão sobre como, ao 

longo da história, no discurso midiático e em seu domínio associado, ocorreu a objetivação do 

corpo feminino, considerando-se seu peso e suas medidas. Por meio dessa objetivação, que 

atinge não somente o corpo das mulheres, como também sua silhueta, produziram-se/produzem-

se diferentes denominações para o corpo e distintas percepções que promovem sentidos e 

subjetividades. A pesquisa norteou-se pela arquegenealogia foucaultiana, na qual o conceito de 

dispositivo nos possibilitou compreender a rede em que as práticas discursivas e não discursivas 

sobre o corpo feminino, seu peso e suas medidas se constituíram/constituem, além de encontrar 

na perspectiva da Semiologia Histórica traçada por Jean-Jacques Courtine, os caminhos para 

nossas análises. Na constituição de nosso arquivo sobre o corpo feminino, observamos o 

discurso midiático, desde as primeiras publicações impressas no início dos anos 1900 às on-line 

deste século XXI. Nelas, os ditos sobre as mulheres, seus corpos e suas silhuetas, mostraram-se 

nomeando o corpo feminino, ora sustentando padrões, ora os construindo. No início do século 

XX, em periódicos como a Revista Feminina, A Cigarra e FonFon, as mulheres começavam a 

vislumbrar a possibilidade de galgar novas posições sociais, por outro lado, viram-se impelidas 

a controlar outras esferas de si mesmas: a barriga e, na sequência, todo o corpo. Já nos anos de 

1950, com a intensificação do consumismo capitalista, as grandes campanhas publicitárias 

estabeleceram como regularidade enunciativa o uso da imagem de uma mulher de silhueta 

longilínea, ao mesmo tempo em que nas revistas como a Manchete, e os jornais como O Globo 

discutiam-se as causas da obesidade, disseminando na sociedade o saber médico construído para 

essa patologia. Ao longo da década de 1990, os índices de obesidade aumentaram, de forma que 

o governo passou a lançar mão dos discursos pautados nas estratégias biopolíticas, as quais 

centralizam a responsabilidade pelo controle do peso nos sujeitos. Legitimou-se assim uma 

intensa vigilância sobre o corpo, conforme podemos percebê-la neste século XXI: nos 

enunciados que circulam nas diversas mídias impressas e online, a obesidade precisa ser 

combatida por todo corpo social. Portanto, podemos dizer que o dispositivo de controle do 

corpo feminino, ao longo do período observado por nós, ampliou sua configuração estratégica, 

passando do controle do comportamento ao controle acirrado dos pesos e das medidas. Ao 

apresentarmos nossa tese neste V CIAD, trazemos reflexões que nos permitem pensar nos 

efeitos do real e nos sentido da convicção que se estabelecem também para o corpo feminino e 

sua silhueta. 
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Com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso, de linha francesa, 

que consiste em um campo de saber produtivo para a descrição e a interpretação dos usos da 

língua em determinadas condições históricas, entre as quais o contexto político eleitoral e as 

distintas ideologias que ele compreende, e considerando a fundamental importância da 

linguagem na política, esta pesquisa analisou os enunciados sobre educação dos candidatos 

Antanas Mockus e Juan Manuel Santos, produzidos no último debate final das eleições de 2010 

na Colômbia. Analisamos os enunciados sobre educação de cada candidato, visando 

compreender o que se fala a esse respeito e entendendo que cada enunciado dos candidatos 

Santos e Mockus têm produzido efeitos de sentido nos seus eleitores, efeitos que são 

relacionados às posições ideológicas ocupadas pelos sujeitos políticos no processo discursivo. 

Para Eni Orlandi, o silêncio “ é a própria condição da produção de sentido”, na medida em que 

constrói efeitos de sentido na relação com o sujeito e com o simbólico. Nesse sentido 

abordamos as formas do silêncio propostas pela autora conforme seguem: a) o silêncio 

fundador; e b) a política do silêncio, subdividida em silêncio constitutivo e silêncio local. 

(ORLANDI, 2007, p. 75), que nos permitiu entender o apagamento do discurso da educação nas 

eleições de 2010. As análises foram iniciadas com o estudo das condições de produção dos 

discursos de cada um dos candidatos, envolvendo tópicos como a situação da comunicação, o 

contexto eleitoral e a história política e educativa da Colômbia. A análise dos enunciados 

discursivos dos candidatos Santos e Mockus respeito à educação nos permitiram entender e 

explicar como foram construídos os efeitos de sentidos nos pronunciamentos dos candidatos 

presidenciais, e como a história, a língua e a ideologia encontram-se inseridas em seus 

discursos.  
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Em 2016, o Brasil vivenciava momentos de efervescência na história da política, grandes 

investigações de corrupção, protestos, o controverso processo de impeachment da presidente 

Dilma, tudo isso, espetacularizado pela mídia, fez emergir e reforçar discursos de rejeição à 

classe política. Ano de eleições municipais, e para conduzir uma campanha eficaz diante desse 

cenário, o que se poderia fazer era apresentar “novos” discursos. E para esquivar-se da pecha de 

político, o então candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, tendo uma trajetória como 

empresário na iniciativa privada, optou por repetir incansavelmente que não era político e sim 

um “gestor”. Desse modo, a mídia ao falar dele poderia ou não aderir a esse rótulo, e a outros 

criados pelo candidato durante a campanha, pois, quando se trata de imprensa, de jornalismo, é 

fundamental levar em consideração que há distinção entre discursos, e que, em alguma medida, 

os discursos dessas instituições marcam um posicionamento ideológico, principalmente quando 

se trata de propagar acontecimentos do campo político eleitoral. Seguindo essa hipótese, 

propomos aqui – com fundamentação da Análise do Discurso de Pêcheux – compreender como 

os textos jornalísticos abordaram essa autoafirmação de “gestor” e “não político”, nos períodos 

próximos as eleições e logo após Dória ser eleito; e também analisar o modo como a imprensa 

abordou outros elementos que compunham a imagem desse agente político, como modos de se 

expressar publicamente, seus hábitos, sua vestimenta, ou seja, a “encenação” que envolve vida 

pública e privada; e como atos individuais da vida privada, midiatizados, são constitutivos da 

legitimidade para governar. Assim, nosso objeto de estudo são os enunciados que trazem tais 

abordagens, visto que, os periódicos selecionados, que compõem o corpus – Jornal Folha de 

São Paulo, Jornal GGN, Revista Istoé e Revista Carta Capital, (versão online) – presumem 

inscrições em diferentes formações discursivas, portanto, produzem diferentes efeitos de 

sentido. 
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A mídia é o lugar privilegiado da sociedade para a construção e circulação dos discursos, é no 

campo midiático que a discussão sobre a mobilização indígena ganha reconhecimento. Por isso, 

é importante evidenciar na sociedade contemporânea como são construídas e desconstruídas as 

relações de força referentes as vozes indígenas. Outrossim, os eleitos para a tomada do discurso 

na mídia impressa, nas quais as vozes indígenas, por exemplo, podem ou não se resumir a um 

falar sobre estruturado (ou não) numa interdiscursividade, na qual se apresentam os ecos dos 

discursos ditos antes, em outro lugar, mais especificamente, ditos pelo colonizador, que podem 

ou não continuar significando nas enunciações dos indígenas e da sociedade em geral. Para 

compreender os efeitos de sentido provindos da circulação midiática referentes às vozes 

indígenas na região Norte e Sudeste, esta pesquisa analisa os discursos veiculados nos jornais, 

voltando-se, especificamente, para o desempenho linguístico, oratório e a representação do 

corpo, na impressa desde os anos 90 até a atualidade. Os recortes que formam o corpus empírico 

deste estudo são retirados dos jornais (impressos) da região Amazônica e do Sudeste, de forte 

expressão como formadores de opinião. Os pressupostos teórico-metodológicos que embasam 

esta pesquisa estão relacionados à Análise do Discurso de orientação francesa, “disciplina de 

entremeio”, que se propõe a analisar como a mídia nos anos 90 atuava, sua função como uma 

espécie de “porta-voz” que (re) diz os dizeres dos indígenas ou quase não os apresenta como 

protagonistas das ações nas diferentes comunidades. Como reflexo dessa problemática surgem 

os silenciamentos, relacionados às vozes indígenas e a própria construção do indígena na 

sociedade, formada pelos estigmas veiculados na mídia, que se constituem de vários equívocos. 

Todavia, alguns suportes midiáticos atuais, passaram por mudanças e, hoje, os indígenas 

(lideranças, mulheres e jovens) surgem assumindo uma posição diferente na mobilização 

indígena e na própria representação midiática. Por isso, a pesquisa se configura na descrição da 

materialidade dos enunciados midiáticos e as transformações ocorridas na produção dos 

discursos sobre os indígenas. 
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Ao considerarmos as flutuações no que se diz sobre a voz, especialmente sobre quem lhe faz 

uso midiático e, por conseguinte, ganha notoriedade, torna-se necessário "auscultar" seus efeitos 

de sentidos na participação do sucesso difundido nos meios de comunicação social. Portanto, 

este trabalho analisa discursos sobre o que se poderia chamar de as vozes do sucesso produzidos 

e/ou veiculados pela mídia brasileira contemporânea. Mais precisamente, descrevemos e 

interpretamos o processo de produção de sentidos em enunciados constituídos e formulados 

pelos discursos midiáticos brasileiros que tratam manifestamente da voz de sujeitos cujo 

sucesso decorre em princípio de seu desempenho vocal. Desse modo, ao considerarmos o 

postulado da Análise do Discurso formulado por Pêcheux (2009) de que sujeito e sentido se 

constituem ao mesmo tempo no movimento histórico, entendemos que os dizeres acerca da voz 

de sucesso produzem, a um só tempo, os sentidos e os sujeitos em seu interior. Ante esse 

quadro, investigamos o que se diz e como é enunciada a voz no discurso do sucesso na atual 

sociedade brasileira e as diferenças no tratamento dispensado à voz daqueles que figuram no 

mundo midiático, especialmente na grande mídia. Em específico, quais distinções podem existir 

no tocante à produção de sentidos das vozes de sucesso quando disseminadas por veículos 

especializados ou tradicionais, conservadores ou progressistas de média e grande circulação. 

Para tanto, contamos com um corpus constituído por textos das revistas Rolling Stone, 

Billboard, Carta Capital e Veja e dos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, 

publicados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015. Os procedimentos metodológicos 

adotados no desenvolvimento desta investigação têm como base a pesquisa qualitativa, na 

realização da qual buscamos identificar regularidades/irregularidades linguísticos e discursivas 

dos enunciados no interior de orientações ideológicas relativamente distintas concernentes aos 

discursos acerca da voz dos sujeitos do sucesso. 

 

Palavras-chave: Discurso do sucesso; Mídia; Voz. 

 


