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LEEDIM – LABORATÓRIO DE ESTUDOS EPISTEMOLÓGICOS E DE 

DISCURSIVIDADES MULTIMODAIS 
 

 

Roberto Leiser BARONAS (UFSCar) 

baronas@ufscar.br 

 

 

Cadastrado desde 2010 no diretório do CNPq, o Laboratório de Estudos Epistemológicos e de 

Discursividades Multimodais – LEEDiM, situado no Departamento de Letras da Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCar, está organizado em torno de dois grandes programas de 

pesquisa. No primeiro, objetiva-se discutir, inicialmente, os deslocamentos epistemológicos e 

metodológicos produzidos por autores brasileiros e franceses no domínio da Análise do 

Discurso de orientação francesa do final dos anos oitenta até os dias atuais; num segundo 

momento, verifica-se em que medida esses deslocamentos epistemológicos e metodológicos 

podem ser aplicados a diferentes corpora de diferentes geografias e, por último, faz-se uma 

descrição/interpretação da escrita da história linguageira dos conceitos da Análise do Discurso 

de orientação francesa, tanto na geografia francesa, quanto na brasileira. No segundo, busca-se 

compreender o modo como os mais diversos suportes midiáticos, por meio de textos 

multimodais, constroem uma escrita da história de campanhas presidenciais brasileiras bastante 

distinta da história oficial veiculada nos editoriais, nos artigos de opinião, nas análises políticas, 

por exemplo. Elegem-se, como corpus de análise, textos multimodais: fotografias derrisórias, 

fotomontagens, charges impressas, charges eletrônicas, caricaturas políticas, textos sobre o 

anedotário político brasileiro e blogs de comentários políticos veiculados por jornais, sites e 

revistas brasileiras de grande circulação nacional durante os primeiros e segundos turnos das 

campanhas presidenciais brasileiras de 1998 a 2014. O LEEDiM congrega pesquisadores de 

iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e professores de diversas 

Universidades públicas brasileiras tais como a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, a 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, a Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT - e a Universidade Estadual da Bahia - UNEB. Em seus oito anos de trabalho, o 

grupo tem publicado diversos livros, artigos e traduções relevantes no campo dos estudos 

discursivos brasileiros, além de organizar importantes eventos na área do discurso. O grupo é 

também responsável pela fundação e edição da Revista Linguasagem. 

 

Palavras-chave: Análise do discurso; Textos multimodais; Campanhas presidenciais. 
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THE ANTI-CHOMSKY READER: NOAM CHOMSKY EM FACE DE SUA  

ANTI-IMAGEM DE AUTOR 
 
 

Júlio Antonio Bonatti SANTOS (UFSCar) 
juliobonatti@hotmail.com 

 
 

O problema da autoria é permeado de vários fatores explicativos, dentre eles, aqueles que se dão 
ao longo do processo de criação da imagem de autor. Embasado em alguns princípios teorizados 
por Dominique Maingueneau (2010), como as instâncias e as dimensões da autoria, o presente 
trabalho visa analisar certos traços de construção de uma determinada imagem “negativa” do 
autor Noam Chomsky a partir do livro intitulado The Anti-Chomsky Reader (HOROWITZ & 
COLLIER, 2004). A ideia de “um leitor de Chomsky” surge com a publicação pela editora 
Pantheon Books de The Chomsky Reader (CHOMSKY, 1987), um livro de grande alcance da 
obra de Noam Chomsky que contribuiu para a consolidação de uma imagem dupla desse autor, 
com textos advindos de suas duas áreas de atuação, como a linguística e a análise política. The 
Chomsky Reader repercutiu de tal forma no cenário intelectual norte-americano que serviu de 
mote para diversos intelectuais contrários às ideias de Noam Chomsky organizarem um livro 
quase vinte anos depois para repudiar seus escritos políticos e linguísticos; é o caso que vemos 
na publicação parafraseando seu título: The Anti-Chomsky Reader – um livro que consiste em 
uma compilação de artigos de diversos escritores feita por David Horowitz e Peter Collier, na 
sua maioria escritores pertencentes à comunidade de judeus conservadores nos Estados Unidos, 
que discordam das posições políticas do Chomsky ativista, crítico contumaz da instituição do 
Estado de Israel e seus desdobramentos no cenário político internacional. Num aspecto geral, o 
exemplo do The Anti-Chomsky Reader nos serve para entender a tentativa de criação da imagem 
de um “Chomsky antissemita” a partir da mobilização de uma instância da autoria posta em 
funcionamento na introdução do livro: as instâncias da pessoa e do escritor – são vários os 
trechos que ressaltam falas de Chomsky negando o Holocausto e incriminando o Estado de 
Israel pela violação dos Direitos Humanos nos repetidos massacres do povo palestino (título dos 
capítulos IV e V, respectivamente: Chomsky’s War against Israel e Chomsky and Holocaust 
Denial). Nesse sentido, vamos apresentar aqui quais marcas discursivas próprias da criação de 
uma imagem de autor são apontadas pelos organizadores do livro The Anti-Chomsky Reader, 
detendo-nos principalmente nos aspectos paratextuais, para entender como se produz junto à 
imagem do autor Chomsky duplo, linguista e ativista político, também uma possível anti-
imagem desse autor. 
 
Palavras-chave: Noam Chomsky; Autoria; Imagem de autor. 
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POR UMA CIÊNCIA DA LINGUAGEM NO BRASIL: PERCURSOS E IRRUPÇÕES 

TEÓRICAS 

 

 

Marco Antônio Almeida RUIZ (UFSCar) 

marcoalmeidaruiz@gmail.com 

 

 

Em um artigo de divulgação científica, cujo título é Uma teoria brasileira do idioma, publicado 

na Edição 78 da Revista Língua Portuguesa, em abril de 2012, Módolo e Braga falam sobre 

algumas das teorias linguísticas desenvolvidas por estudiosos brasileiros em nossa geografia nos 

últimos anos. Os autores destacam, por exemplo, a Gramática construtural da língua 

portuguesa, de Back e Mattos (1972), a Sociolinguística paramétrica de Tarallo e Kato (1989); 

a Abordagem multissistêmica de Ataliba Teixeira de Castilho (2010). No campo dos estudos do 

discurso, por exemplo, vemos constantes reformulações e proposições teóricas que podem ser 

pensadas à moda brasileira, tais como a Semiótica da canção, proposta por Luiz Tatit (2007); a 

Teoria do silêncio, de Eni Orlandi (2007), a Semântica do acontecimento, proposta por Eduardo 

Guimarães (2005); a Teoria dos estereótipos básicos e opostos (2010), de Sírio Possenti, entre 

outras. Com efeito, tais teorias, apesar de tomarem o discurso como objeto de observação, cada 

uma delas constrói o seu objeto teórico de maneira bem diferente. Para esta nossa pesquisa de 

doutorado, entendemos por estudos discursivos um conjunto de disciplinas que tem a 

linguagem, imbricada em suas diferentes ordens (linguísticas, enunciativas, históricas) e 

manifestada em distintas materialidades (verbais, visuais, verbo-visuais), como objeto de 

estudo. Assim, alicerçados nos pressupostos teóricos da análise do discurso de matriz francesa, 

sobretudo nas considerações acerca da noção de acontecimento discurso e narrativa do 

acontecimento, de Jacques Guilhaumou (2009), temos como objetivo investigar a escrita da 

história da análise do discurso em nosso país, considerando as diferentes vertentes e as 

diferentes correntes discursivas que se desenvolveram em nosso cenário após a sua 

institucionalização e recepção em 1980, constituindo-a como um campo singular e heterogêneo, 

ou seja, trata-se de um espaço de pesquisa bastante amplo e que não se pode reportar a um único 

lugar de emergência preciso, pois há contornos muito fluidos. Nosso corpus é composto de 

diferentes teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos que (re)contam as diferentes 

correntes de pesquisa no Brasil, inscritas em diferentes vertentes discursivas – enunciativa, 

dialógica e materialista –, compondo, a nosso ver, análises de discursos, no plural. 

 

Palavras-chaves: Epistemologia; AD do Brasil; História da ciência; Narrativas do 

acontecimento. 
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SORORIDADE E EMPODERAMENTO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO FEMINISTA 

NO FACEBOOK 
 
 

Mariana Guidetti ROSA (UFSCar) 
marianagrosa@gmail.com 

 
 

O Feminismo tem sido um assunto a ser comentado e discutido principalmente na web; é 
possível notar uma maior circulação de textos sobre o movimento em diferentes sites, blogs e 
redes sociais. As páginas feministas na rede social Facebook  conquistam um número maior de 
seguidores a cada dia. A partir de questionamentos acerca dos diferentes sentidos que circulam 
na web, e com o objetivo de compreender como o discurso feminista se manifesta em duas 
páginas feministas do Facebook  ("Empodere duas mulheres" e "Não me Kahlo", ambas com 
aproximadamente 1 milhão de seguidores e muitos compartilhamentos), propõe-se analisar duas 
lexias recorrentes no Feminismo (sororidade e empoderamento) e que estão presentes nos 
textos feministas selecionados para o corpus da pesquisa. A escolha pelo mídium Facebook   se 
deve ao fato da necessidade do surgimento de pesquisas que tratam as novas modalidades 
textuais da web, que surgiram graças ao desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação 
no final do século XX (Maingueneau, 2015). O presente projeto de Mestrado está ancorado na 
Análise do Discurso de orientação francesa de Michel Pêcheux e nas teorias sobre hipergênero e 
cenografia propostas por Dominique Maingueneau. Almeja-se analisar os diferentes sentidos 
dos dois termos (sororidade e empoderamento) e suas circulações nos textos de duas páginas da 
rede social Facebook: "Empodere duas Mulheres" e "Não me Kahlo", tendo como hipótese que 
há diferentes posições discursivas no interior de uma mesma formação discursiva . Para que se 
possa comprovar essa hipótese, inicialmente, verificar-se-á como os textos eleitos para as 
análises a partir de determinados percursos (Maingueneau, 2007, 2015) e inscrição em 
determinadas formações discursivas (Maingueneau, 2015) se inscrevem no hipergênero 
(Maingueneau, 2015). A análise pautar-se-á no reconhecimento das diferentes cenografias e 
como as mesmas são mobilizadas; na sequência, como o interdiscurso irrompe nos textos 
escolhidos para análise. Por fim, por meio dos percursos inesperados (Maingueneau, 2015), será 
possível explicitar as relações imprevistas e contradições existentes no interior de uma formação 
discursiva, medir a dispersão e explorar a disseminação dos sentidos das lexias escolhidas.  
 
Palavras-chave: Discurso; Hipergênero; Cenografia. 
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INSCRIÇÕES E CIRCULAÇÕES DO ETHOS DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS 

NAS REDES SOCIAIS E NAS MANIFESTAÇÕES DE RUA 

 

 

Mariana Morales da SILVA (UFSCar) 

marianamoralesdasilva@gmail.com 

 

 

O discurso por ser atravessado ideologicamente, manter necessariamente relação com a 

exterioridade e constituir-se na relação e oposição a outros discursos, tem seu funcionamento 

como um fio discursivo costurado em uma rede de significações. Por essas características 

constitutivas, o discurso pode, então, ser considerado essencialmente argumentativo. Isso 

porque traz em si um posicionamento, haja vista que ao sustentar-se em determinados discursos 

aos quais se filia, opõe-se a outros. Não obstante, a filiação de um discurso em uma rede de 

significações é afetada pelo inconsciente e a contradição se faz intrinsecamente a ele, tanto no 

nível externo quanto interno. Tendo em vista compreender o funcionamento da contradição no 

discurso e mais especificamente seus efeitos, neste trabalho enfoca-se a prática discursiva 

argumentativa dos estudantes secundaristas no período de 2015 e 2016, quando das ocupações 

das escolas e vias públicas contra a Reestruturação das Escolas Paulistas. Colocam-se, assim, os 

seguintes questionamentos: como as redes sociais contribuíram como espaço argumentativo 

para a construção do ethos de estudantes secundaristas? E, quais os efeitos desse ethos nas 

ocupações tanto das escolas públicas quanto das ruas e avenidas nos atos públicos? Para tanto, 

as análises centram-se no binómio ocupação versus invasão em circulação nas páginas do 

Facebook que funcionam como uma espécie de “diário de ocupação”, entendidas como espaços 

argumentativos fulcrais para a construção desse ethos em discussão.   Nas análises, busca-se 

compreender quais efeitos de sentidos foram privilegiados em associação a cada termo e seus 

efeitos na construção de ethos dos estudantes secundaristas em ocupações. A seguir, por meio 

da análise de imagens dos estudantes secundaristas em atos públicos em ruas e avenidas da 

cidade de São Paulo veiculadas em distintos canais de comunicação virtual, investiga-se os 

efeitos desse ethos construído nas redes sociais nas manifestações de rua. Neste momento, 

estabelece-se um recorte significativo em imagens de estudantes secundaristas em manifestos 

associados ao objeto simbólico cadeira, elemento recorrente nas manifestações e com efeitos 

bastante interessantes para as análises. Devido ao momento inicial em que a investigação se 

encontra, levanta-se aqui a hipótese sobre um possível efeito de escolarização nesses atos em 

contradição ao imaginário dominante que circula sobre o ethos do sujeito manifestante, em 

protesto e quanto que do desejo de construir um ethos que convoca a sociedade a apoiar a causa, 

pode ter contribuído para a construção de manifestos com traços significativos de ordem e 

disciplina.  

 

Palavras-chave: Discurso; Ethos; Estudantes secundaristas. 
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A FILOSOFIA COMO INSTITUIÇÃO DISCURSIVA: ANÁLISE DE DITOS E 

ESCRITOS DE/SOBRE BENTO PRADO JÚNIOR À LUZ DOS ESTUDOS 

DISCURSIVOS 

 

 

Marina Viera CERVEZÃO (DL/FAPESP- 17/06650-8) 

mvcervezao@hotmail.com 

 

 

Neste projeto de Iniciação Científica, buscamos analisar o discurso filosófico de/sobre Bento 

Prado de Almeida Ferraz Júnior, professor titular da UFSCAr, aposentado compulsoriamente 

pelos militares em 1969, durante o período da Ditadura Militar, e considerado por muitos 

pesquisadores como o maior ensaísta da filosofia brasileira. Todavia, ainda não estudado de um 

ponto de vista discursivo no contexto brasileiro. Constituímos um arquivo de pesquisa a partir 

de alguns seus livros publicados, prefácios de suas obras, comentários de outros autores sobre 

suas obras, entrevistas e artigos publicados em periódicos do campo da filosofia. Para tanto, 

teórico-metodologicamente, mobilizamos as contribuições de Dominique Maingueneau no 

âmbito dos estudos discursivos, especialmente a sua obra publicada em 2015, acerca do discurso 

filosófico. Trabalhamos mais especificamente com duas questões discursivas: as diferentes 

cenas de enunciação e imagens de si, mobilizadas por Bento Prado Júnior em sua obra, 

sobretudo, a partir das categorias de cena englobante, cena genérica, cenografia e ethos e a 

biografia do filósofo Bento Prado, a partir das categorias de pessoa, filósofo, inscritor e imagens 

de autor. 

 

 

Palavras-chave: Discurso; Filosofia; Autoria. 
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NOTAS SOBRE UM ESTUDO LEXICAL E FILOLÓGICO-DISCURSIVO DE 

MANUSCRITO OITOCENTISTA PRODUZIDO NA CAPITANIA DE MATO GROSSO 

 

 

Milena Borges de MORAES (UNEMAT) 

miunemat@gmail.com 

 

 

Ancorado numa abordagem interdisciplinar, que coloca em diálogo a Filologia, a Análise de 

Discurso e as Ciências do Léxico, o presente texto objetiva, num primeiro momento, realizar um 

estudo semântico-lexical do item lexical corrupção, extraído de um manuscrito oitocentista 

produzido na Capitania de Mato Grosso e testado in loco no município de Cáceres, Mato 

Grosso. Num segundo momento, tratar-se-ão os resultados obtidos a partir do estudo semântico 

lexical na sua umbilical relação com a historicidade. Para tanto, mobiliza teorias e métodos da 

lexicologia, lexicografia e da análise do discurso de linha francesa, mais especificamente, a 

proposta por Michel Foucault e por Dominique Maingueneau. 

 

 

Palavras-chave: Discurso; Manuscritos; Filologia. 
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NOTAS SOBRE O GÊNERO DISCURSIVO DEDICATÓRIA EM OBRA DO SÉCULO 

XVI: INDÍCIOS DE MARCAS AUTORIAIS 
 

 

Rejane CENTURION (UNEMAT) 

rejanecenturion@unemat.br 

 

 

Em 1576, na oficina de Antônio Gonçalves, em Lisboa, fora publicada a Historia da prouincia 

Sãcta Cruz a que vulgarmete chamamos Brasil, de Pero de Magalhães de Gândavo, o qual teria 

dedicado mais de dez anos de trabalho à sua elaboração. A referida obra trata de aspectos 

diversos da nova província: fauna, flora, capitanias, riquezas naturais, habitantes, entre outros. 

Durante o processo de escrita e reescrita, passou por diferentes versões, sendo três manuscritas 

anteriores à edição príncipe, as quais se encontram arquivadas em bibliotecas de três países 

diferentes: Inglaterra, Portugal e Espanha. O estudo da tradição textual (sob os fundamentos da 

Filologia), mostrou, inicialmente, que cada versão manuscrita recebera uma dedicatória 

diferente (mantendo-se a da terceira versão manuscrita na edição príncipe): a primeira versão é 

dedicada à Dona Catarina de Áustria; a segunda, a Dom Henrique; e a terceira, a Dom Leonis 

Pereira. A partir de tal constatação, refletimos acerca dos motivos pelos quais o locutor pode ter 

decidido dedicar as versões da primeira fase (enquanto Tratado) a representantes da realeza, e as 

da segunda fase (enquanto História) a um então ex-governador, procurando ler especificamente 

(CHARTIER, 1998) a respeito deste elemento pré-textual tão importante ao panorama da obra, 

mas muitas vezes desconsiderado – a dedicatória. Comumente concebida como um componente 

de obras literárias, trabalhos acadêmicos, entre outros, a dedicatória, conforme apresentada no 

material em estudo, faz-nos pensá-la, a partir de Cox (2014), como um “gênero discursivo 

independente” junto a cada uma das versões na qual se encontra. Considerando que o locutor a 

inclui nas quatro versões com traços similares, e que os manuscritos sejam apógrafos e 

anônimos, seu estudo pode fornecer pistas para a investigação de indícios da voz do locutor da 

edição príncipe nas versões manuscritas, nos auxiliando a responder: onde está Gândavo nos 

manuscritos? Nesse sentido, analisamos as dedicatórias, concebendo este componente da obra 

como um gênero discursivo, cuja função vai além de indicar uma homenagem ou pedido de 

proteção, mas também marcas autorais. 

 

Palavras-Chave: Discurso; filologia, autoria. 
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A ANÁLISE DO DISCURSO NOS DOMÍNIOS DO NÃO VERBAL E A 

QUESTÃO DO ETHOS SEMIOTIZADO: O ETHOS DE ACOLHEDORA 

SOLIDARIEDADE DE DILMA ROUSSEFF 

 

 

Renata de Oliveira CARREON, (UFSCar) 

renatacarreon@gmail.com 

 

 

O discurso político é inerentemente multimodal e, cada vez mais, a forma de se fazer 

campanhas eleitorais se ressignifica com o advento das redes sociais. A constituição de uma 

imagem de si – o ethos – passa a estar intimamente ligada às campanhas que circulam – ou são 

compartilhadas – na rede. Considerando o ethos como uma categoria intrinsecamente atada ao 

discurso político, ambicionamos alterar o esquema tradicional de ethos delineado por 

Maingueneau, propondo a noção de ethos semiotizado, uma ramificação necessária para se 

pensar a questão do verbal e não verbal, visando amplificar o olhar para a multimodalidade 

discursiva. Propomos, assim, a necessidade de se repensar em uma recategorização da noção de 

ethos de forma a dar conta, metodologicamente, das práticas não verbais associadas à cena de 

enunciação, que comportam desde tom, corpo, gestos, voz a toda composição fotográfica ou 

fílmica de onde se dá a ver aquele corpo. Importa empreender um estudo que compreenda o 

visual da mesma forma que se compreende o linguístico, afinal, o objeto primeiro deve ser 

sempre o discursivo, sem, para isso, romper com as premissas que sustentam o arcabouço dos 

estudos discursivos. Perscrutamos, desse modo, iniciar o empreendimento de construção de 

bases de uma categoria teórica e analítica, mesmo que, para isso, sua concepção traga mais 

desconfortos do que certezas, impondo às análises a dispersão, corroborando e refutando efeitos 

de sentido que emergem do linguístico e também do imagético a partir do regime de visualidade 

das redes sociais. Para dar corpo a tal empreendimento, propomo-nos a analisar a campanha de 

segundo turno das eleições presidenciais de 2014 de Dilma Rousseff nos posts em seu perfil 

oficial do Facebook e na campanha na televisão no HGPE. As bases teóricas e metodológicas 

do trabalho estão ancoradas na Análise do discurso de orientação francesa, principalmente nos 

escritos de Dominique Maingueneau. 

 

Palavras-chave: Ethos; Discurso político; Campanhas eleitorais. 
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A LINGUÍSTICA BRASILEIRA COMO INSTITUIÇÃO DISCURSIVA: ANÁLISE DE 

DITOS E ESCRITOS DE/SOBRE MATTOSO CÂMARA JR.  

 

 

Roberto Leiser BARONAS (DL/PPGL-UFSCar-UFMT/CNPq) 

baronas@ufscar.br 

 

 

Neste projeto de pesquisa, temos como objetivo precípuo refletir sobre a produção regular de 

trabalho dos linguistas brasileiros, isto é, sobre o seu trabalho de escritura linguística, que 

excede à simples textualidade. Mais, especificamente, nos debruçaremos sobre os escritos 

de/sobre Joaquim Mattoso Câmara Jr, considerado pela maioria dos linguistas brasileiros, o 

iniciador da linguística de língua portuguesa no Brasil. Para dar conta dessa empreitada 

epistemológica, organizamos a nossa pesquisa a partir de três eixos epistemológicos: a) 

descrever as imagens de autor que são construídas pelos prefaciadores e comentadores de 

Mattoso Câmara nos livros desse autor, em artigos e em tese e dissertação de autoria de outros 

linguistas, que discutem o legado deixado por esse autor para a linguística brasileira;  b) 

descrever as cenas englobantes, genéricas e cenografias mobilizadas por Câmara Jr., bem como 

as imagens de si, constituídas em seus principais livros; e, c) descrever os pré-construídos e os 

discursos transversos mobilizados por Joaquim Mattoso em suas principais obras. Esses três 

eixos estão ancorados, sobretudo, nos trabalhos de Dominique Maingueneau (2014 e 2015), 

sobre as imagens de autor e a filosofia como instituição discursiva, em Johannes Angermuller 

(2016), acerca da análise do discurso intelectual francês pós-estruturalista e, em Michel Pêcheux 

(1993), que postula o interdiscurso como o lugar mesmo em que estão intimamente imbricadas 

duas formas materiais: por um lado, as articulações. Por outro lado, o pré-construído, que, no 

discurso do sujeito, constitui os traços daquilo que o determina, e que são reinscritos no seu 

discurso. 

 

Palavras-chave:  Discurso; História; Filosofia da linguística. 
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Com a integração de elementos tecnológicos, ligados às formas de comunicação digital em 

detrimento das formas analógicas, criando-se, assim, uma espécie de discurso digital 

(PAVEAU, 2017), passou a existir um seguimento social de massas bastante intrínseco aos 

quais se dá o nome de esferas de atividade de cibercultura (LÉVY, 2010). Dessa forma, a 

disputa pelas narrativas discursivas em torno das fabricações de consensos sociais (CHOMSKY; 

HERMAN, 1994) se faz algo fundamental. Dito isso, nossa comunicação visa compreender esse 

fenômeno social de uso dos discursos em uma relação entre notícias falsas e a validação que 

elas obtêm na credibilidade das versões, e não necessariamente no acontecimento factual, por 

meio da narrativa dos acontecimentos sociais, midiáticos e discursivos (GUILHAUMOU, 

2009). A relação supracitada entre notícias falsas (traduzidas vez ou outra como fake news) e a 

ideia de pós-verdade está na ordem do dia dos legisladores e interpretadores do Brasil, seja 

como projeto político-partidário para emergir a versão de "verdade" de diversas ideologias, seja 

como projeto de lei de "caça" às chamadas notícias falsas ou ainda como embate das várias 

contradições históricas. Para que a notícia falsa se propague e pegue nos rumores sociais, até 

mesmo sobreplantando aos acontecimentos factuais, é preciso uma sintonia fina de validação de 

versões, como é a essência do conceito de pós-verdade, ou seja, as versões, em uma sociedade 

de nula ou quase nenhuma credibilidade, criam ou modelam a opinião pública, de tal modo que 

fatos objetivos têm menos influência que apelos, emoções e crenças pessoais. Nessa esteira, a 

forma como a noção-conceito de narrativa do acontecimento discurso, proposta por 

Guilhaumou, trata, com bastante fôlego, das formas de compreender tais fenômenos de 

interação comunicacional-discursiva, sob quaisquer tipos de discurso, faz-se cientificamente 

bastante produtiva, pois esse conceito propõe, entre outras questões, uma chave interpretativa de 

ordens interpretativas, descritivas e compreensivas dos acontecimentos, levando em conta o 

acontecimento linguístico, o acontecimento discurso e as narrativas do acontecimento. Como 

corpus analítico de objetos discursivos deste trabalho, trazemos três acontecimentos brasileiros 

emblemáticos no ano de 2018: a morte da vereadora carioca Marielle Franco, a prisão do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Locaute/Greve dos caminhoneiros. Portanto, analisar e 

compreender as hipóteses por meio das fundamentações teóricas arroladas se faz nosso objetivo 

principal.  

  

Palavras-chave: Narrativa do acontecimento; Notícias falsas; Pós-verdade. 
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Nosso objetivo primeiro nesta apresentação é pensar brevemente em uma contribuição que a 

História Cultural pode oferecer para o campo da Análise de Discurso de orientação francesa de 

forma a ampliar teoricamente o olhar do pesquisador e, consequentemente,  fortalecer o campo 

de análise linguístico-discursivo. Esclarecemos, contudo, que, antes de começarmos a escrever, 

no momento de nossas leituras teóricas,  enxergamos múltiplas possibilidades de articulação; 

mas, tendo em vista o espaço que o gênero artigo científico nos reserva, optamos, por fim, pelo 

caminho que ora apresentamos. Assim, estabelecemos um diálogo entre os fatores que podem 

exercer determinadas coerções sobre os modos de ler (ou de dar a ler), no âmbito da Análise do 

Discurso de tradição francesa, e os “protocolos” de leitura, postulados por Roger Chartier, no 

interior da História Cultural. E, para tentar mostrar a produtividade dessa articulação, 

trabalhamos com um corpus constituído em torno do acontecimento discursivo “a atitude da 

presidente Dilma Rousseff diante de escândalos de corrupção.” Selecionamos esse corpus e esse 

acontecimento discursivo, considerando, principalmente, as colocações de Pesavento (2005) 

sobre os modos como os historiadores culturais dão a ler o passado / “dão a ver um Outro”, na 

tentativa de refletir como os sujeitos enunciadores das instituições midiáticas Veja, Folha de S. 

Paulo e O Estado de S. Paulo dão a ler a atitude da presidente Dilma Rousseff diante de alguns 

escândalos de corrupção que emergiram durante o ano de 2011. 

 

Palavras-chave: Discurso; História cultural; Mídia impressa e digital. 

 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

NARRATIVA DO ACONTECIMENTO DISCURSIVO CIENTÍFICO:  

UMA ABORDAGEM DISCURSIVO-GENEALÓGICA DA LINGUÍSTICA 

BRASILEIRA 
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Este trabalho de pesquisa, de maneira ampla, visa construir, compreender e compilar um 

levantamento biográfico e genealógico, no sentido de saberes discursivos, acerca dos principais 

estudiosos da linguagem brasileiros, que cobrem, cronologicamente, do fim do Século XIX até 

anos 40 do Século XX, de modo que esses estudos sejam colocados em circulação e que sejam 

visíveis a toda sociedade contemporânea, principalmente para mostrar a importância desses 

trabalhos para o desenvolvimento social do Brasil. Teoricamente fundamentados em uma escrita 

de história balizada na narrativa dos acontecimentos discursivos (GUILHAUMOU, 2009), 

pretendemos, por meio desta pesquisa histórico-biográfica e genealógico-discursiva, entender a 

construção de conjunto de informações que preencham e cubram narrativas nos entornos de 

personagens de suma importância para a constituição do saber linguístico sobre a língua 

portuguesa no Brasil, bem como da própria identidade cultural de nossa brasilidade, algo que os 

estudos até os anos 1960 compilados deixam descoberto por, em muitos aspectos, deixarem 

biografias e biografados como algo secundário ao processo de compreensão dos estudos de 

linguagem, sobretudo os arquivos e as personagens que se empenharam nesse ramo de saber da 

linguagem do fim do Século XIX  e início do Século XX. É, portanto, nesse mote da escrita da 

história determinando a narrativa dos acontecimentos, inclusive do saber científico, que se 

constitui a cerne desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Biografias; Genealogia Discursiva; Narrativa do Acontecimento. 
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Esta apresentação tem por objeto de investigação os discursos produzidos pelos moradores da 

região leste de Sorriso MT. Conhecida como o lado de ‘lá’, a região leste abriga os migrantes 

nordestinos denominados genericamente de ‘maranhenses’, os quais chegaram a Sorriso por 

volta da década de 90 em busca de trabalho nas lavouras implantadas pelos primeiros migrantes 

chegados ao fim da década de 80, os sulistas, de igual forma denominados genericamente de 

‘gaúchos’. Os discursos produzidos pelos moradores do lado de ‘cá’ em relação aos habitantes 

do lado de ‘lá’ já constituíram objeto de estudo, no qual se confirmou a existência de uma forma 

de segregação de não-sulistas por sulistas no corpo social urbano de Sorriso, cuja barreira seria a 

BR163 que divide a cidade em “lado de cá” e “lado de lá”.  Contudo, os discursos produzidos 

pelos moradores do lado de ‘lá’ acerca dos moradores do lado de ‘cá’ e sobre si mesmos é 

pouco conhecido ou estudado. O corpus discursivo foi constituído por pesquisa experimental de 

natureza qualitativa, na qual se faz presente o olhar nordestino/maranhense acerca da construção 

da imagem de si mesmo e do outro sulista/gaúcho em que a divisão do corpo social urbano de 

Sorriso atue como mote para a produção e circulação de discursos que reforçam a segregação, 

analisados sob a perspectiva da Análise do Discurso da linha francesa. 

 

Palavras-chave: discurso, espaço urbano, segregação. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE “DURONA” DE DILMA ROUSSEFF PELA 
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Dilma Vana Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil e também a primeira 

mulher a sofrer um golpe parlamentar que a destituiu do poder. Em um país marcadamente 

machista, ter uma mulher ocupando o mais alto cargo de uma democracia trouxe transformações 

significativas para a história política e mais visibilidade para mulheres na política. Desta 

maneira, utilizando-se, como corpus de análise, entrevistas televisivas feitas com a ex-

presidenta Dilma Rousseff, entre os anos de 2010 e 2016, divulgadas em diferentes meios de 

comunicação do Brasil, e ancorado no arcabouço teórico da Análise do Discurso, este trabalho 

teve como objetivos gerais:  apresentar e discutir os recentes deslocamentos epistemológicos do 

conceito de ethos discursivo, demonstrando gestos interpretativos que evidenciam que o ethos, 

para além de ser construído pelo destinatário do discurso, pode ser construído nos enunciados 

das questões feitas pelos jornalistas, nos enunciados das respostas dadas pela presidenta e nos 

comentários que os internautas postaram no canal Youtube. Mais especificamente pretendemos 

demonstrar como a imagem de pouco afeita ao diálogo (“mulher durona”) engendrada pela 

mídia para a presidenta Dilma, produziu efeitos de sentido distintos em momentos sócio-

históricos diferentes. Com base nas análises, verificou-se que é preciso expandir os trabalhos 

que tratam sobre o conceito de ethos e atestam que cada gênero discursivo apresenta suas 

especificidades e necessidades de se utilizarem outras metodologias para analisar os mais 

variados tipos de corpora. Neste trabalho,  o ethos refletido e ethos fixado foram as principais 

noções utilizadas nas análises interpretativas. Acreditamos que, com essa nomenclatura, fique 

mais simples compreender quando o ethos é construído no discurso do outro (refletido) e 

quando é constituído no discurso daquele fala de si (fixado). Verificamos, ainda, que no caso 

específico da ex-presidenta Dilma Rousseff, em alguns momentos, o “ser durona” construiu um 

ethos refletido de seriedade para a presidenta e, em outros, ele engendrou um ethos refletido de 

incompetência. Este último se constituindo como um fator decisivo para a justificação da 

deposição da presidenta pelo Congresso Nacional Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Discurso político; Ethos discursivo; Invisibilidade feminina.  
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O PENSAMENTO INTECTUAL MATOGROSSENSE: 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE ESCRITOS DE/SOBRE PEDRO CASALDÁLIGA 

 

 

Andreia Cristina Soares André MELO (UFMT) 
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Neste trabalho de tese, refletimos como se constitui as imagens de autor a partir dos ditos e 

escritos de/sobre Dom Pedro Casaldáliga.  Objetivamos com essa tese responder a um duplo 

questionamento: quais são os lugares constituídos no processo de enunciação por e para Pedro 

Casaldáliga? e em que medida a imagem de autor constituída nos paratextos (título, prefácio, 

nome de autor...) estabelecem um lugar de autoria para Casaldáliga,  distinto do veiculado em 

jornais de grande circulação nacional. Nesta intervenção apresentaremos uma breve análise 

sobre a constituição do sujeito intelectual sob a ótica da História Social, pautados nos estudos 

de Antônio Gramsci “Os intelectuais e a organização da cultura (1981)” e Jacques Le Goff “Os 

intelectuais na Idade Média (1993)”.  Ainda neste percurso propomo-nos compreender as 

imagens de autor conferidas ao então Bispo de São Félix do Araguaia – MT, no domínio do 

discurso científico, ou seja, em dissertações de mestrado, sobre a vida e a obra de Pedro 

Casaldáliga, pesquisas vinculadas aos estudos literários, a história social e a teoria do discurso. 

Palavras-chave: Discurso; Imagens de autor; Pensamento intelectual.  
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Esta pesquisa de doutorado, em andamento, estuda duas obras de autoria de Drauzio Varella 
Estação Carandiru e Carcereiros. A primeira foi publicada em 1999 e a segunda, em 2012. 
Esses dois trabalhos relatam as experiências de Varella enquanto médico na extinta Casa de 
Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. Tomando alguns enunciados e expressões 
linguísticas que compõem essas narrativas como nosso corpus de investigação, pretendemos 
verificar como a memória discursiva, além de atuar na organização interna das formações 
discursivas e do interdiscurso nessas histórias, mobiliza-se com outras formas de memória e 
com o apagamento. Que relação há entre a memória, o apagamento e a desmemória discursiva 
na produção de efeitos de sentido nesses textos? Partimos de duas hipóteses: (i) a possível 
existência de uma memória oficial e institucionalizada que tenta controlar e estabilizar o que 
pode e deve ser dito sobre o Carandiru, a qual a formação discursiva de Varella poderia se filiar 
como condição para legitimá-lo a descrever os relatos sobre a extinta Casa de Detenção de São 
Paulo; (ii) se é que realmente há essa memória oficial como ela se mobiliza com as outras 
memórias e quais ela tenta silenciar, apagar, no interior de determinados acontecimentos 
discursivos de forma a produzir, na ordem do discurso que trata da História do Carandiru, uma 
desmemória discursiva. Para isso, realizamos uma abordagem analítico-interpretativa, de alguns 
enunciados de nosso corpus de pesquisa, ancorada nos preceitos teóricos da AD de orientação 
francesa e no conceito de desmemória discursiva proposto por Paveau (2013, 2015). Notamos, 
em uma de nossas análises, que a relação léxico-semântica na denominação de termos como 
“casarão” e “presídio” passa por um deslizamento de sentido, busca-se um revestimento 
semântico da significação de uma palavra sobre a outra, almejando uma desmemória discursiva. 
Assim, o significado do termo “presídio”, de cadeia, praça de guerra é desmemoralizado para o 
campo semântico de moradia, local habitável e humanizado. Essa condição do deslize semântico 
que propõe uma nova reformulação ao discurso mobiliza a memória, o apagamento e a 
desmemória. 
 
Palavras-chave: Carandiru; Memória discursiva; Desmemória discursiva. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar quais imagens de autor são atribuídas a Amadeu 

Amaral no prefácio de diferentes edições de uma de suas principais obras, O Dialeto Caipira 

(1920), e também em artigos publicados que trazem o autor como tema, visando ainda à 

descrição/interpretação de quais as facetas construídas nas obras pré-selecionadas a partir da 

noção imagem do autor e cena enunciativa. Para tal, propomos um levantamento biográfico e 

epistemológico acerca desse autor – considerado por muitos pesquisadores como o precursor 

dos estudos dialetológicos brasileiros da época –, de modo que esse estudo possa ser colocado 

em circulação e que seja visível a toda sociedade contemporânea, principalmente para mostrar 

sua importância para o desenvolvimento dos estudos da linguagem em nosso país. Estaremos, 

desse modo, embasados teórica e metodologicamente nas contribuições de Dominique 

Maingueneau (2006) acerca da categoria de ethos e imagem do autor, na qual amplia a questão 

deste e da cenografia para dar conta da construção daquela, na qual o linguista francês propõe 

que a questão da autoria seja considerada a partir de três instâncias discursivas, a saber: a 

pessoa, o escritor e o inscritor, sendo a pessoa um indivíduo dotado de estado social, o escritor 

uma espécie de ator que traça um caminho e desempenha um papel na instituição literária e ao 

inscritor que assume, ao mesmo tempo, as formas de subjetividade enunciativa da cena de fala 

implicada pelo texto, a cenografia, e a cena imposta pelo gênero de discurso, o mesmo valida-se 

tanto no oral como no escrito, uma vez que essas três instâncias são atravessadas umas pelas 

outras, de modo que cada uma delas sustenta as outras e é por elas sustentada, num processo de 

recobrimento recíproco que, num mesmo movimento, dispersa e concentra o criador, têm-se, 

portanto, num primeiro plano para a pessoa, seguida do ator literário; o escritor, que culminaria 

em seguida no inscritor, o sujeito da enunciação. Destarte, esperamos que o nosso trabalho, por 

um lado, possa contribuir para uma compreensão mais refinada do papel precursor de Amadeu 

Amaral para os estudos linguísticos, em especial para o campo da dialetologia brasileira e, por 

outro, ajude na elucidação do hiato na história da linguística brasileira entre o final do século 

XIX e 1940.  
 

Palavras-chave: Amadeu Amaral; Imagem de autor; Análise do Discurso. 
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Nesta tese, tomamos como objeto de problematização o nome acontecimento Mensalão 

enquanto acontecimento moral, uma vez que se configura uma memória coletiva atrelada à 

produção incalculável, ainda hoje, de dizeres que retomam esse acontecimento político, que 

legitima a cena de enunciação por ele mobilizada. Mensalão, categorizado por nós como nome 

acontecimento, apresenta em sua construção morfológica o item derivado formado pelo sufixo 

avaliativo intensificador – ão que, no ambiente cognitivo do qual participa, produz efeito de 

enunciação disfórica. Com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso a partir dos 

trabalhos de Maingueneau (2008, 2010, 2016), Moirand (2007, 2008, 2015,2016 ),  Paveau 

(2006, 2009, 2014, 2015), na sua interface com os estudos lexicológicos, praxemáticos e da 

argumentação Gilbert (1975), Rio-Torto (1997), Siblot (1987, 2001), Santos (2011), Plantin 

(2011,2016) e Amossy (2002,  2004), procuraremos evidenciar como esse nome acontecimento 

assume um valor atitudinal por parte daqueles que estão autorizados a dizer , isto é, o nome 

funcionando como um suporte moralizante por aqueles que estão autorizados a falar, os  “porta-

vozes”  que tomam posição sobre o objeto nomeado. Neste sentido, esses porta-vozes para se 

constituírem como sujeitos de linguagem fazem usos de recursos linguísticos que os dizem e 

simultaneamente projetam uma configuração do mundo, ou seja, por meio do dizer eles se 

autolegitimam e legitimam o que dizem, apontando para o interlocutor possibilidades para 

questionar, refletir e sentir o objeto.  

Palavras-chaves: Nome acontecimento; Acontecimento moral; Memória discursiva 
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Este projeto tem por objetivo reverberar a grande importância da obra de Amadeu Amaral em O 
Dialeto Caipira, publicado em 1920, e mostrar como ela trouxe para o campo da linguística 
brasileira uma nova perspectiva acerca dos estudos sobre a língua. E, como consequência, a 
partir de sua difusão, analisar a transformação do estereótipo do caipira e seu dialeto. Amadeu 
Amaral tinha como objetivo descrever o falar caipira de uma forma mais abrangente, orientado 
por princípios metodológicos rigorosos, em seus diferentes níveis fonético, lexical, morfológico 
e o sintático, quebrando com o paradigma de estudos da época, majoritariamente enfatizado no 
campo lexicográfico. Nossa hipótese é a de que a partir de cada nova narrativa produzida, o 
estereótipo do caipira passou por significativas transformações: de negativo para positivo. À 
vista disso, analisaremos as retomadas da obra por diferentes narrativas do acontecimento, que 
acabaram por fornecer a ela sentidos diferentes, com o propósito de corroborar seu trabalho 
como um acontecimento discursivo. Temos como corpus de trabalho publicações em periódicos 
sobre Linguística e Letras, tais como artigos, teses, dissertações, pensando os diferentes efeitos 
de sentidos de cada uma delas, que acabam por (re)construir o discurso em torno do dialeto 
caipira. O projeto terá ancoragem teórico-metodologicamente nas noções de acontecimento 
linguístico, acontecimento discursivo e narrativa do acontecimento, fornecidas por Jacques 
Guilhaumou (2009) e inscritas inseridos na perspectiva da Teoria das Ideologias ou análise do 
discurso de linha francesa. Nesse sentido, temos como objetivo fazer emergir uma discussão em 
torno da construção do estereótipo do caipira ao longo da história linguareira do Brasil. 
Esperamos, assim, contribuir para uma maior evidencia do autor e sua obra: tanto com as 
participações nos eventos para repercutir o projeto, extraindo novas sugestões para nossas 
análises, como para trabalhos futuros, norteando novos pesquisadores na área dos estudos 
discursivos, sobretudo para aqueles que tenham como temática o dialeto caipira.  
 
Palavras-chave: Dialeto caipira; Acontecimento; Amadeu Amaral. 
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O contexto moderno contemporâneo aponta para uma série de transformações nas dinâmicas 

discursivas e sociais. Há surgido um renovado interesse pelas Histórias em Quadrinhos por parte 

da comunidade acadêmica que estuda linguagem e inúmeras informações relevantes para 

reflexões acerca de modos culturais e sociais. Assim, o objetivo deste projeto visa pesquisar a 

autoria e a constituição da subjetividade feminina tendo a história em quadrinhos como objeto 

de pesquisa. A identidade do sujeito é construída por interações e por vivências, de modo em 

que a subjetivação ocorre a todo momento, desse ponto pode se notar que a mídia desempenha 

papel fundamental na produção de sentidos que determinam modos de gêneros. A linguagem é 

concebida no campo da interação humana e assim a produção de sentidos é dada de modo 

específico de uso em seu contexto sócio-histórico e ideológico. Este projeto propõe-se a 

abordar, com apoio dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso, o universo das Histórias 

em Quadrinhos. 
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A partir da prática de comunicação, compreendida enquanto "habilidades relativas à antecipação 
das práticas de retomada e reformulação de enunciados e de seus conteúdos" (KRIEG-
PLANQUE, 2010, p. 14), analisaremos os mecanismos discursivo-argumentativos que 
sustentam a construção discursiva do movimento ciberfeminista (LALONDE, 2012). 
Abordaremos tal isotopia temática por meio da apreensão de pequenas frases, aforizações 
(MAINGUENEAU, 2008; 2009; 2010; 2014) e fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE, 
2010), que corroboram com a edificação, circulação e manutenção de determinada visão de 
mundo, especificamente acerca do papel da mulher na sociedade. As pequenas frases que 
circulam na mídia podem ser compreendidas enquanto acontecimento discursivo moral 
(PAVEAU, 2015), na medida em que condensam determinado valor axiológico atualizado no 
discurso por meio da argumentação. Além disso, funcionam por meio do interdiscurso, pois 
evocam uma memória discursiva que participa da produção da ressignificação ao circular nas 
mais variadas posições enunciativas. O espírito de reivindicação, característico do movimento 
feminista em sua origem, é observado no discurso dos internautas como nova forma de 
ativismo, que renova a apresentação e as vozes do movimento. O acesso a web 2.0 proporciona 
aos enunciadores ordinários - sem conhecimento técnico ou literário - a capacidade de se 
expressar e de publicar rapidamente, facilmente e gratuitamente (LALONDE, 2012). Nosso 
interesse primeiro, portanto, é analisar o discurso ciberfeminista,  proporcionando a 
aproximação entre ética e linguística, a partir da reflexão acerca dos mecanismos 
argumentativos utilizados pelo movimento para se construir e se validar por meio da 
manifestação de juízo moral no discurso (PAVEAU, 2015). Para responder a essas hipóteses, 
nos utilizaremos de um arquivo midiático oriundo de jornais e revistas online - tanto nacionais 
quanto internacionais -, bem como blogs e redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter, por 
exemplo), os quais veiculem pequenas frases, aforizações, fórmulas discursivas etc. que 
compõem o corpus da pesquisa alinhado com a abordagem da temática feminista pressuposta. 
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