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LINGUAGEM, ENUNCIAÇÃO, DISCURSO (LED) 

 

 

Sheila ELIAS DE OLIVEIRA (UNICAMP) 

sheilaeliasdeoliveira@gmail.com 

 

 

O Grupo de Pesquisa Linguagem, Enunciação, Discurso (LED), cadastrado no CNPq, congrega 

pesquisadores nos domínios da Semântica da Enunciação, da História das Ideias Linguísticas e 

da Análise do Discurso, que trabalham sustentados em uma posição materialista sobre o 

funcionamento da linguagem. O objetivo é ampliar a compreensão da significação nas línguas 

humanas, produzindo análises de fatos de linguagem que digam respeito à produção, à 

constituição e à circulação dos sentidos. Atualmente, o grupo se dedica a refletir sobre a 

linguagem como materialidade simbólica de construção das certezas. No debate filosófico, a 

explicação da certeza é dividida entre as alegações da garantia objetiva oferecida pelo 

conhecimento da verdade ou da garantia segura de um julgamento subjetivo. Tomando uma 

posição materialista, propomos pensar o par objetivo/subjetivo como efeito do trabalho da 

Ideologia sobre o sentido e o sujeito. Tanto o efeito de evidência dos sentidos quanto a 

identificação subjetiva com formações discursivas (PÊCHEUX, 1975) podem nos ajudar a 

compreender a produção dos sentidos da certeza. Pelo primeiro, as certezas significam como 

verdades que não precisam (ou não devem) ser afirmadas; pelo segundo, se pode ser instado a 

afirmar, defender ou pelo menos implicar aquilo que significa como certo para o sujeito. Na 

contemporaneidade, práticas recorrentes no debate público podem ser pensadas em relação à 

construção das certezas: as distinções entre notícia jornalística e fake news e entre verdade e 

pós-verdade; a alegada polarização das ideias políticas; os chamados discursos de ódio nas 

redes sociais. Está em jogo o funcionamento político da linguagem (ORLANDI, 1996; 

GUIMARÃES, 2002; ELIAS DE OLIVEIRA, 2014), no qual se constituem as divisões e 

disputas do sentido. Na reflexão do grupo, propomos interrogar essas e outras práticas de 

linguagem, buscando compreender os mecanismos linguísticos e enunciativos que elas 

mobilizam na construção das certezas e os processos discursivos nos quais sustentam essa 

construção. Buscamos, ainda, questionar o modo como essas práticas são classificadas, 

nomeadas, explicadas e por essa via inscritas em consensos, constituindo-se elas mesmas em 

certezas sobre o funcionamento das relações sociais. Em sua reflexão sobre a certeza, 

Wittgenstein (1959) nos convida a desconfiar das certezas evidentes nos “jogos de linguagem”, 

que são excluídas da dúvida do “homem sensato” para que ele possa apoiar nelas novas 

certezas. Nos convida também a questionar aquilo que, entre a crença e o saber, ancora nossas 

certezas. Inspirados nas questões postas pelo autor, buscamos contribuir para a compreensão do 

funcionamento da linguagem como base material para a construção das certezas. 
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LINGUAGEM, SABER E PODER: AS CERTEZAS SOBRE O PROFESSOR 

PARANAENSE EM UMA PROPAGANDA GOVERNAMENTAL 

 

 

Anderson Braga do CARMO (UNICAMP/UNESPAR) 

andersonbdocarmo@hotmail.com  

Adriana VAZ (UNICAMP) 

ad.vazz@yahoo.com.br  

 

 

Há alguns anos, os professores vêm reivindicando, por meio de greves e tentativas de diálogo 

com o governo paranaense, um reajuste nos salários (defasados) e condições dignas de trabalho. 

Esse tem se sido um lugar de tensão entre professores e governo, e que se materializa na 

linguagem pela construção/desconstrução de verdades e evidências nos dizeres construídos 

sobre o professor pelo/no que circulam na mídia. Em 2017, o governo do estado do Paraná 

reduziu de sete (vigente desde 2013) para cinco a hora atividade dos professores da rede pública 

estadual de ensino. O entendimento do governo foi o de que o concurso do Paraná é de 

20h/relógio e o professor estaria cumprindo 20 h/aula, decorrendo uma diferença na carga 

horária de trabalho do professor, o que ocasionou mais um amplo debate entre os professores e 

o governo, e resultando em uma propaganda governamental que aumentou ainda mais a tensão 

entre os contendedores. Diante disso, ao estabelecer uma relação entre linguagem, certeza e 

evidência, visamos esquadrinhar como se constituiu nesta propaganda do governo do estado do 

Paraná, em 2017, a representação do professor paranaense, e como os argumentos utilizados 

produziram um lugar de significação e de produção de certezas sobre as condições de trabalho 

desta categoria. Assim, olhando para a construção das certezas e as circunstâncias em que elas 

são evidenciadas pela linguagem (Wittgenstein, 1969) e considerando o “modo como o saber é 

aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo 

atribuído” (FOUCAULT, 1970), buscamos verificar, a partir da perspectiva enunciativa e 

materialista da Semântica do Acontecimento, como simbolicamente e institucionalmente se 

constrói um discurso sobre o professor, a partir de uma argumentação mensurada em números e 

certezas sobre esta categoria que se sustenta apenas no espaço da propaganda, mas que produz 

seus efeitos na sociedade. Logo, propomos pensar a certeza como uma questão política, 

simbólica e de manifestação de poder, a qual se evidencia por meio de mecanismos de ordem 

linguística, argumentativa, e institucional. 

 

Palavras-chave: Professor; Certeza; Semântica do Acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

O PODER JUDICIÁRIO E SUA INCONGRUÊNCIA:UMA ANÁLISE DE DECISÕES 

DISCREPANTES EM CASOS SIMILARES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE 

 

 

André Luiz Silveira de LIMA JÚNIOR (UFSC/UFG) 

andrejunior@live.com 

 

 

O Direito possui como finalidade a busca pela consagração da justiça, entendida como a 

tentativa de consolidação, pelas vias judiciais, das disposições do Estado Democrático, 

sobretudo o que se encontra consubstanciado na Constituição. Expressões abertas, porém, 

tornam-se, muitas vezes, motivo de confusão no momento da aplicação da lei e, com isso, 

decisões conflitantes de casos similares surgem, impedindo uma institucionalização do 

entendimento sobre o alcance legal, e deixando, assim, o sentido normativo ao alvedrio do 

julgador. Um exemplo disso é o que se pode entender como direito à saúde, o qual é elemento 

integrante da dignidade da pessoa humana e está consolidado positivamente no texto 

constitucional como direito social. A compreensão do que é ‘saúde’ se atém, via de regra, aos 

discursos de outros domínios de conhecimento, especialmente o científico, enquanto o ‘direito’ 

pode vir a ser limitado por questões de ordem econômica, resultando contradições e dissensões 

na compreensão jurídica do ‘direito à saúde’. Para explicitar tal situação, o presente estudo 

busca analisar os argumentos manifestados por dois magistrados para decidir, distintamente, em 

casos extremamente semelhantes envolvendo a solicitação de tratamentos médicos. Em uma 

delas, foi dada a garantia de tratamento, já em outra o tratamento foi negado.  A razão principal 

de cada uma foi a seguinte: no deferimento, o motivo determinante se ateve a fundamentos 

médicos, enquanto que no indeferimento, aos financeiros. Restou evidenciado que as decisões 

judiciais e a respectiva aplicação da lei se constroem como certezas explicitadas na 

argumentação dos magistrados que, dentro dos limites cognitivos do processo e revestidos de 

legalidade, acabam, porém, respaldando-se muito mais em critérios econômico-financeiros ou 

médico-científicos do que nos jurídicos. Busca-se com esse trabalho questionar a construção das 

certezas em um procedimento formal que é o processo jurídico, além de criticar a forma como é 

explicitada a autoridade do sistema jurídico. 

 

Palavras-Chave: Saúde; Argumentação Jurídica; Aplicação da Lei. 
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O LÉXICO NA (DES)CONSTRUÇÃO DAS CERTEZAS: UMA ANÁLISE 

SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DA CARTA ABERTA AO MOVIMENTO #342 AGORA 

 

 

Carolina de PAULA MACHADO (UFSCar) 

carolinapmac@gmail.com 

 

 

Em 2017, a Procuradoria Geral da República acusou o presidente Michel Temer de ter cometido 

diversos crimes. Uma primeira denúncia foi enviada à Câmara dos Deputados para que estes 

votassem sobre seu envio para o Supremo Tribunal Federal. Começa então uma campanha 

chamada # 342 agora, veiculada através de um site cujo propósito era disponibilizar os contatos 

dos deputados para que a população os pressionasse a votarem a favor do prosseguimento do 

processo contra o presidente. Participam do movimento intelectuais, artistas famosos, políticos, 

etc, os quais também gravaram vídeos em que fazem críticas às ações do governo. Em um 

desses vídeos, a crítica é feita contra a intervenção militar no Rio de Janeiro para conter a 

criminalidade. Uma carta aberta circula na internet opondo-se às críticas feitas pelo movimento. 

É este embate que chamou nossa atenção, especialmente as palavras que são usadas para referir 

e qualificar o próprio discurso e o discurso outro, expondo assim as suas “verdades”, um 

funcionamento que tem sido cada vez mais comum na política brasileira em função dos 

escândalos de corrupção e que merece atenção por ser uma forma de manipular a opinião 

pública. Propomos então analisar, a partir da Semântica do Acontecimento, o léxico através do 

qual o autor retoma as críticas feitas pelo movimento # 342 tentando desconstruir as suas 

certezas. A heterogeneidade discursiva parece funcionar na carta ressignificando as proposições 

a partir da posição do locutor-autor. Neste jogo de linguagem, certezas são substituídas por 

outras certezas num movimento político de exposição da opinião do locutor, sem deixar espaço 

para que os alocutários tenham dúvidas ao dar pressupostos (Ducrot, 1977) como sabidos e 

aceitos. Como nos diz Wittgenstein (1969), as convicções formam um sistema que é a base dos 

argumentos e elas são ancoradas na linguagem. É um “sistema completo de proposições”, com 

base em um “quadro de referências”, que faz com que acreditemos no que está sendo dito. 

Desse modo, com base no conceito de acontecimento e de cena enunciativa (Guimarães, 2002) é 

que iremos analisar os nomes, tais como “platitudes”, “frases de efeito”, “abstrações” usadas 

para referir às proposições do movimento #342 que vão sendo rememoradas e particularizadas 

e, assim, ressignificadas no texto da carta aberta.  

 

Palavras-chave: Acontecimento enunciativo; #movimento 342; Nomes. 
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A CONSTRUÇÃO DE “VERDADE” NOS MODOS DE ENUNCIAR DO JORNALISMO: 

UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA 

 

 

Eduardo SANTOS (UNICAMP) 

edu.santosdeoliveira@gmail.com 

 

 

Inscrito no objetivo geral de compreender a construção de certezas na linguagem em seus 

mecanismos linguísticos, enunciativos e discursivos, este trabalho propõe analisar a relação 

entre notícia e fake news em um corpus de textos jornalísticos de diferentes gêneros. Alguns 

exemplos são o artigo de opinião “Fake news versus qualidade”, do jornalista Carlos Alberto Di 

Franco no jornal O Estado de São Paulo (on-line); a reportagem “É tudo mentira”, de Mariana 

Filgueiras no jornal O Globo (on-line); e a notícia “Prefeito de Campinas é expulso de 

restaurante refinado”, de Ana Carolina Soares, no blog “Terraço Paulistano”, da Revista Veja 

(on-line), todos publicados em 2017. As análises observarão a argumentação dos autores sobre 

questões como: o que é notícia e o que faz uma notícia ser verdadeira (ou falsa); como os 

autores identificam a construção das certezas nas fake news e como eles opõem seus 

mecanismos linguísticos e enunciativos ao das notícias. O aporte teórico-metodológico será a 

Semântica do Acontecimento, na relação com a Análise Discurso de filiação pêcheuxtiana. A 

argumentação é compreendida a partir de Guimarães (1995, 2002, 2013) como a sustentação de 

uma posição-sujeito na enunciação. É preciso pensá-la a partir das relações (políticas) 

estabelecidas nas cenas enunciativas, atentando-se para o agenciamento do falante em locutor. É 

o acontecimento enunciativo que constrói a argumentatividade do enunciado em sua integração 

ao texto. Com este trabalho, procuramos questionar, no dizer jornalístico, a construção das 

certezas sobre o limite entre notícias falsas e verdadeiras, para além da veracidade dos fatos que 

as notícias relatam. Como consequência, pretendemos questionar a construção das certezas 

sobre os limites entre o “bom” e o “mau” jornalismo. As “fake news” parecem funcionar como 

argumento para a identificação do jornalismo “de verdade”, o “bom jornalismo”, que a ausência 

de fake news isenta de inverdades ou maus procedimentos éticos.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Fake News; Semântica do Acontecimento. 
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A CONSTRUÇÃO DAS CERTEZAS NO DIZER MILITAR: CASTELO BRANCO E 

AUGUSTO PINOCHET 

 

 

Renata ORTIZ BRANDÃO (UNICAMP) 

renata.o.brandao@gmail.com 

 

 

Este trabalho propõe apresentar uma análise semântica da enunciação de dois chefes de Estado 

militares, Humberto de Alencar Castelo Branco e Augusto Pinochet, ao instaurarem, por meio 

de seus dizeres, ditaduras militares no Brasil e no Chile, respectivamente. Para isso, nossa 

análise tomará como corpus o pronunciamento de Castelo Branco de 15 de abril de 1964, 

perante o Congresso Nacional, ao tomar posse no cargo de presidente da República, e o 

pronunciamento de Pinochet de 11 de outubro de 1973, ao completar-se um mês da formação da 

Junta do Governo; ambos, portanto, de caráter inaugural. Nesta análise, observaremos os modos 

pelos quais Castelo Branco e Pinochet, enquanto locutores-chefe de Estado, significam a 

instauração do governo militar em seus respectivos países, a fim de observar aproximações e 

deslocamentos nos sentidos produzidos pelo dizer dos dois chefes de Estado. Nosso objetivo é 

compreender o funcionamento da construção de certezas no dizer militar, especificamente de 

Castelo Branco e Pinochet, observando para isso seus mecanismos linguísticos, enunciativos e 

discursivos e seus efeitos de sentido na enunciação. Uma primeira análise mostrou que a 

instauração de governos militares no Brasil e no Chile significa no dizer presidencial-militar 

como uma certeza de restauração, de desenvolvimento e de progresso para seus países, uma 

medida inevitável para a dissolução do país, o que se mostra no dizer por expressões como “crer 

firmemente”, “assegurar”, “ter a segurança de que”, “ser obrigação”, “não haver outro 

caminho”, etc. Além disso, a instauração de uma ditadura militar se apresenta como uma 

medida possível porque baseada na certeza das leis, da Constituição e do Direito. Este estudo 

está ancorado na Semântica do Acontecimento, que assume uma posição materialista sobre o 

funcionamento da linguagem, e dialoga, por essa via, com a Análise de Discurso de filiação 

francesa. Nessa perspectiva, se busca compreender os movimentos políticos dos gestos de 

afirmação no dizer e em sua inscrição em posições ideológicas presentes na sociedade, 

entendendo que a tomada da palavra se dá por uma disputa de lugares e sentidos, o que produz 

efeito sobre o real.  

 

Palavras-chave: Dizer militar; Certezas; Semântica do Acontecimento. 
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ENTRE CERTEZAS AFIRMADAS E CERTEZAS QUESTIONADAS 

 
 

Sheila ELIAS DE OLIVEIRA (UNICAMP) 

sheilaeliasdeoliveira@gmail.com 

 

 

Wittgenstein (1959) reflete sobre o lugar da linguagem na construção da relação entre certeza, 

verdade e crença. Um mecanismo linguístico e enunciativo fundamental de significação da 

certeza destacado pelo autor é o emprego de frases com “eu sei”. Essas frases aparentam 

descrever um estado de coisas que garantem como um fato o que é conhecido pelo sujeito, e, em 

sua aparente evidência, produzem o esquecimento de que a linguagem também permite dizer 

“Eu pensava que sabia” e de que, portanto, a partir da afirmação “eu sei” não se segue que eu de 

fato saiba. Ele chama atenção para o alto nível de especialização do emprego dessas frases, que 

podem significar de diferentes modos seja em relação à crença ou à verdade. Tomando uma 

posição materialista, podemos considerar que a reflexão de Wittgenstein dá visibilidade à 

incompletude do sentido na linguagem (PÊCHEUX, 1975), e em particular à polissemia dos 

mecanismos linguísticos de significação da certeza, uma polissemia que, como ele destaca, no 

caso de afirmações com “eu sei”, não é interrogada: todos empregam frases com “eu sei” sem se 

preocupar se faz sentido empregá-las; ou ainda, eu diria, sem questionar de que modo seu 

emprego produz sentido. “Eu sei” é apenas um dos muitos mecanismos da linguagem para a 

construção das certezas. Nesta comunicação, a proposta é analisar uma notícia publicada na 

Folha de S. Paulo sobre o pronunciamento do atual presidente da República no Dia 

Internacional da Mulher em 2017. Num primeiro gesto de análise, vamos observar marcadores 

de certeza com funcionamento similar a “eu sei” no dizer do presidente, tais como “tenho 

absoluta convicção” e “seguramente”. Eles serão tomados na relação com os argumentos 

mobilizados e os encadeamentos entre argumentos e conclusões. Num segundo gesto de análise, 

vamos observar os mecanismos enunciativos pelos quais a notícia do jornal constrói uma 

oposição às certezas afirmadas no dizer do presidente. O objetivo é compreender o 

funcionamento do político (ORLANDI, 1996; GUIMARÃES, 2002; ELIAS DE OLIVEIRA, 

2014) no modo como o dizer do presidente constrói certezas e no modo como o dizer da notícia 

questiona essas certezas.  

  

Palavras-chave: Linguagem; Certeza; Político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

A CERTEZA, A CRENÇA E O SABER:  A ARGUMENTAÇÃO NA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 95 

 

 

   Soeli Maria SCHREIBER DA SILVA (UFSCar/UEHPOSOL – LED) 

xoila@terra.com.br 

 

 
Nos últimos tempos uma crença torna-se uma certeza. Assim, enunciados invadiram a mídia 

num embate que se transformou em certeza. Hoje, temos a legitimação social da certeza que a 

crença criou. O Governo tem a certeza de que congelando os salários de docentes e os 

investimentos para a ciência e a Universidade eliminando verbas públicas para a Educação terá 

sucesso na Economia do país. A meu ver esses enunciados podem ser descontruídos pelo saber. 

Assim, vai interessar analisar a certeza e a crença nos enunciados relacionados ao congelamento 

do salário, ao congelamento nominal dos salários, aumento da parcela de docentes temporários e 

substitutos, declínio acentuado de verbas de custeio e de investimentos. Tudo isso tem a ver 

com as Universidades e Institutos Federais na relação com a EC 95. A pesquisa vai 

desenvolver-se a partir de Wittgenstein (1969), mais especificamente nas relações com a crença, 

a certeza e a sustentação do saber a partir de Guimarães (2017) e Dias (2013). Quando falamos 

em sustentação do saber, trata-se da atual conjuntura, quem se beneficia com a EC 95. Vou 

analisar um folheto no qual a ADUFSCar – Associação dos Docentes da Universidade Federal 

de São Carlos, em seus enunciados,  vai sustentar uma posição contrária à do Governo. Então, 

nessa pesquisa, parto dos conceitos de Wittgenstein, mas pretendo deslocá-los uma vez que essa 

Emenda Constitucional distancia-se da crença do governo e é preciso sustentar uma 

argumentação como perspectivação para as suas consequências. A questão é que a certeza é 

muitas vezes guiada pela convicção e Wittgeinstein (1969) vai sugerir que tenhamos dúvida, 

nesse caso. É nesse sentido que o folheto vai duvidar do desmonte  de um imenso patrimônio da 

população brasileira. E essa dúvida virá acompanhada do embate com os mais ricos e poderosos 

e já podemos considerar a perspectivação posta por recursos do petróleo, por exemplo. No 

enunciado "A Lei no 12858/13 destinou 50% do Fundo Social (criado pela Lei da Partilha) e de 

75% dos Royalties e Participações Especiais da União para a educação e saúde." (FOLHETO, 

2018). A crença do governo desconhece essa modalidade de financiamento. Vamos analisar o 

embate das perspectivações dessas modalidades.  
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