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O conjunto de trabalhos do Grupo de pesquisa LED – Linguagem, Enunciação e Discurso para 
esse V CIAD propõe reflexões a partir de diferentes corpora e diferentes instâncias ideológicas: 

o midiático, o político, o religioso e o jurídico. Os trabalhos investigam as relações de poder na 
contemporaneidade seja na esfera global, seja no âmbito nacional brasileiro. São relações de poder 

marcadas pela construção “da verdade” que é então parte decisiva na constituição do sujeito. 

Tendo em vista diferentes nuances das abordagens teóricas, os trabalhos se encontram 

preponderantemente na Análise do Discurso. Apresentamos análises de imagens e sequências 
discursivas de jornais, capas de revistas semanais e portais de notícias da chamada grande 

imprensa brasileira. Os trabalhos investigam temáticas importantes nesse início do século XXI, 

seja se dedicando ao tratamento dado à notícia falsa e ao boato, seja problematizando a eleição 
presidencial no centro poder político/financeiro global, nos EUA. Nesse sentido, interrogamos o 

papel da imprensa tradicional tendo em vista as novas condições imediatas de produção e, com 

elas, certa mexida/deslocamento do poder.  No conjunto de trabalhos, abordamos a fundamental 
reatualização de mitos e a instauração de relações de poder envolvendo religião, saber, verdade 

e subjetividade (ORLANDI, 2008, 2012; PÊCHEUX, 1997) a partir da apresentação de uma 

análise discursiva do filme O senhor dos anéis: as duas torres (TOLKIEN, 1930). Abordamos 

também outro tema urgente na contemporaneidade: o problema das divisões sociais na 
configuração do espaço urbano, procurando compreender as relações de poder na construção de 

imagens discursivas das minorias sociais, refletindo sobre os efeitos de sentido produzidos em 

opiniões na rede online sobre moradias populares na cidade de São Paulo como parte de um 
projeto de reurbanização envolvendo relações entre o poder público e o capital privado 

(FERREIRA, 2010; PERELMAN E TYTECA, 2005; FIORIN, 2015).  

Palavras-chave: Análise do discurso; Mídia; Poder. 
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Como parte de nossas pesquisas que abordam a mídia impressa e digital no projeto 

“Acontecimento discursivo: um estudo sobre os processos de construção”, nesse trabalho 

procuramos esboçar alguns pontos para uma visada sobre o que significa a “notícia falsa” e o 

boato na chamada imprensa “oficial” no Brasil da atualidade. Inicialmente, consideramos os 

contornos de instâncias ideológicas imediatamente implicadas por funcionarem sob a égide das 

regulações impostas pelas condições de verdade: política e imprensa. Procuramos refletir 

resumidamente sobre efeitos de sentido dos gestos de interpretação sobre o tema nesse início do 

século XXI. Discorremos sobre condições imediatas de produção e discutimos aspectos de certa 

“consciência linguística” e da nomeação que institucionalizam a notícia falsa. Em seguida, 

considerando diferentes materialidades: slogans e fórmulas que circulam como parte 

constitutiva do acontecimento discursivo, problematizamos as regiões periféricas 

(BERNARDO-SANTOS, 2014) dos materiais selecionados, as sequências enunciativas apensas 

aos Hashtags e aos protocolos de hipertexto (HTTP); exploramos os enunciados/slogans em 

circulação no acontecimento (REBOL, 1975; PÊCHEUX, 1997; KRIEG-PLANQUE, 2010): 

são as fórmulas que circulam socialmente e são catalisadas pelo acontecimento via memória 

discursiva. O objeto da análise são então os gestos de interpretação nos efeitos de sentido 

produzidos entre locutores. Apresentamos análises de algumas sequências discursivas a partir de 

um conjunto de textos publicados pelo caderno Ilustríssima do Jornal Folha de São Paulo em 

19/02/2017 e de uma seção de Portal de notícias G1 do grupo Globo. As análises têm 

demonstrado que a emergência da notícia falsa e do boato vêm sendo administrada e absorvida 

pela mídia oficial como um seu outro constitutivo. A orientação teórica é mobilizada a partir da 

Análise de Discurso sobretudo no tocante a forma-sujeito do discurso (PÊCHEUX, 1997) e 

trabalhos sobre a formulação e circulação dos sentidos, sobretudo relativamente ao boato 

(ORLANDI, 2001). Também são fundamentais os efeitos contraditórios próprios da tensão que 

divide o sujeito nos processos de rupturas históricas: instâncias ideológicas, as formações 

discursivas, o interdiscurso e o próprio do acontecimento. Em síntese, os novos fatos produzidos 

pela memória discursiva (ORLANDI, 2002) em processos de construção do acontecimento 

discursivo. 
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O DISCURSO SOBRE DONALD TRUMP EM CAPAS DE REVISTAS DE 
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O objetivo deste trabalho é o de estudar os discursos presentes em capas de revistas de 

grande circulação, como Exame, Istoé, e Época, entre outras, sobre o atual presidente 

dos Estados Unidos Donald Trump, eleito em 2016. Para tanto, usaremos os aportes 

teórico-metodológicos da Análise do Discurso francesa (AD) que tem em Pêcheux seu 

principal nome. Pretendemos trabalhar no corpus os sentidos produzidos sobre o 

acontecimento de sua eleição e também sobre atitudes e decisões no governo. Essa 

questão é importante na medida em que Trump foi eleito para presidir o país mais 

poderoso e influente do mundo, e, por isso, sua presidência pode produzir impactos por 

todo o planeta. Podemos dizer também que compreender os discursos da/na mídia é de 

grande importância, pois ela é o principal meio de produção, circulação e fixação de 

sentidos na sociedade contemporânea. A mídia está em todo lugar e a todo momento 

produzindo sentidos que se tornam, por isso, onipresentes. Além disso, a mídia faz uma 

história do presente (GREGOLIN, 2007) tendo impacto na maneira como a sociedade 

encaminha as grandes questões e acontecimento de interesse coletivo e social. Então, é 

preciso tratar os acontecimentos veiculados na mídia na sua relação com a memória 

(PECHEUX, 1990) Levamos também em consideração o fato de que para a AD nenhum 

discurso é neutro e que todo discurso é idelogicamente marcado, e a mídia não é 

exceção. A mídia não repercute fatos, ela produz efeitos de sentidos ideologicamente 

determinados. Além disso, pretendemos tratar da questão do espetáculo midiático, 

levando em conta que diversos estudos, tanto na AD como em outras áreas, têm 

trabalhado a questão da relação do discurso político e midiático numa relação com a 

sociedade do espetáculo. Trabalhar os discursos de e sobre Trump também pede ao 

analista que interprete os sentidos em torno das Fake News que ganharam espaço tanto 

no discurso sobre Trump como nos discursos de hoje sobre a mídia. Assim, as questões 

que norteiam esse trabalho são: Quais os discursos usados pela mídia ao tematizar 

Donald Trump? Quais são os sentidos veiculados? Quais são as ideologias e as posições 

ideológicas presentes nas materialidades analisadas? Como a mídia trata esse 

acontecimento na sua relação com a memória? No corpus existem materialidades 

relacionadas à questão das Fake News e do discurso midiático e político numa relação 

com o espetáculo?  
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Em nossas pesquisas, dentre outros aspectos, nos dedicamos a observar a construção de imagens 
discursivas das minorias sociais e o posicionamento dos oradores no que se refere ao lugar e aos 

direitos desses grupos na sociedade. Com esse objetivo, buscamos nos textos os indícios que 

revelam essas posições, nem sempre explícitas, e refletimos sobre os efeitos de sentido desses 

usos, que muitas vezes reforçam o preconceito e a exclusão social. Seguindo essa nossa linha de 
interesse, propomos, neste trabalho, analisar os argumentos apresentados por moradores e 

empresários de Vila Leopoldina e adjacências – bem como de outras pessoas que os apoiam –, 

da Zona Oeste da cidade de São Paulo, contra a construção de moradias populares no distrito. A 
ação faz parte da reurbanização proposta no Projeto de Intervenção Urbana (PIU Vila 

Leopoldina – Villa-Lobos), de 2016, e envolve prefeitura e iniciativa privada. Dentre outras 

melhorias estruturais, ele prevê esse tipo de edificação, oferecendo aos moradores das favelas da 
região a possibilidade de permanência no bairro e benfeitorias em saúde, saneamento básico, 

educação, etc. O anúncio dessa construção em área nobre, repleta de edifícios de alto-padrão, 

levou alguns interessados contrários à ideia a publicar um abaixo-assinado na rede online 

change.org, em maio de 2018, com os objetivos de conseguir 5.000 assinaturas e tentar mudar a 
decisão da prefeitura de São Paulo. O site divulga demandas individuais e coletivas de ordens 

diversas e disponibiliza um espaço, chamado “Motivos para assinar”, para os apoiadores 

justificarem sua adesão. Nosso intuito é analisar os argumentos expostos tanto na proposição do 
abaixo-assinado quanto nos comentários dos assinantes, relacionando-os a outros textos sobre o 

assunto – notícias, reportagens, documentos do município, por exemplo – e evidenciar de que 

forma eles expõem claramente a luta de classes no Brasil, as relações de poder e o jogo de 
interesses pessoais, políticos e empresariais envolvidos numa pretensa ação social. Para nossas 

reflexões teóricas e análise, traremos estudos que nos permitirão estabelecer relações entre 

argumentação e discurso e desvendar as estratégias argumentativas utilizadas na defesa de 

pontos de vista nos textos selecionados, como os de Ferreira (2010), Perelman e Tyteca (2005) e 
Fiorin (2015). 
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O SENHOR DOS ANÉIS (AS DUAS TORRES): RELIGIÃO, PODER/SABER, 
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O discurso midiático, principalmente, o cinematográfico, constitui um dos focos de nossa 

pesquisa. O presente trabalho apresenta uma análise discursiva de O senhor dos anéis: as duas 
torres, integrante de uma trilogia (TOLKIEN, 1930), sob a direção de Peter Jackson (2002). Essa 

investigação ancora-se nas seguintes áreas do saber: a Mídia Cinematográfica (BERNARDET, 

1985; CASSIRER, 1972); a Análise do Discurso francesa (ORLANDI, 2008, 2012; PÊCHEUX, 

1997); a Análise “Arque-genealógica” do discurso (FOUCAULT, 1997, 2003, 2007, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013); os estudos sobre o mito (BARTHES, 2007; CAMPBELL, 1990; CASSIRER, 

1972;  RAMNOUX, 1977). Daí a sua natureza compósita, capaz de analisar os efeitos da relação 

religião/poder/saber/verdade/subjetividade. O enredo deste filme continua a história da chamada 
Terra-Média, no período da Segunda Era. No início, a narração recupera o filme anterior, 

explicando o surgimento dos Grandes Anéis, na tentativa de proporcionar um equilíbrio entre as 

relações de poder na Terra. Neste filme, porém, a sociedade do anel desfaz-se, após a morte de 
Boromir; da transformação de Gandalf em ser de imensa luz, após a luta contra o demônio. Os 

partícipes dessa demanda, então, são auxiliados pelos elfos, pelos ents, na marcha para a 

destruição de Isengard, apontando para um discurso ecológico, numa ênfase ao poder da natureza, 

quanto ao destino dos mundos, dos povos. E, ao relacionarmos o arcabouço teórico à análise da 
materialidade fílmica, constatamos a movência de sentidos, construída pelo discurso, pela 

história, pela memória (GREGOLIN, 1997). Observamos como essa produção cinematográfica 

investe na reatualização dos discursos emanados dos mitos, da religião judaico-cristã, enquanto 
um expediente de argumentação; de igual forma, ela utiliza a ideologia, ressaltando os fatos 

quanto à naturalização das guerras, da luta pelo poder. Com essa análise, enfim, procedemos a 

deslocamentos de sentido, observando a instauração das relações de poder/saber, poder/verdade, 

poder/subjetividade, a partir da mídia cinematográfica. Daí a relevância deste trabalho.  
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