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O grupo Mulheres em Discurso é composto por pesquisadoras e pesquisadores que se 

interessam pela relação entre língua, memória, história, sexualidade, gênero, raça, etnia, entre 

outras determinações que constituem a subjetividade contemporânea. Propomos, a partir de 

reflexões teóricas e analíticas situadas no campo da análise do discurso materialista filiada a 

Michel Pêcheux e Eni Orlandi, uma aproximação discursiva dos processos de identificação do 

gênero. Essa compreensão coloca questões de determinações históricas e ideológicas no seio da 

produção do sentido e permite discutir teoricamente a complexidade dos processos de 

identificação que configuram as posições-sujeitos no discurso em sua relação constitutiva com 

as condições de produção, a memória discursiva, a enunciação e o corpo. As principais questões 

que têm guiado o grupo são reflexões em relação à dimensão do acontecimento das práticas 

discursivas que desregulam as séries de repetições históricas, movendo fronteiras entre 

formações discursivas e produzindo o efeito de novas posições-sujeito e o deslocamento dos 

sentidos na história. Mobilizamos diferentes materialidades discursivas, onde a questão do 

gênero e da sexualidade se apresentam através de diversos modos de existência histórica como 

objetos equívocos e paradoxais, circulando em diferentes lugares enunciativos, de modo que 

nenhum desses lugares pode ser considerado originário. Tais questões, que nos mobilizaram ao 

longo desses 6 anos de pesquisa, podem ser resumidas em: 1. Como emergem os sentidos e os 

sujeitos do discurso do outro na história? 2. Como os novos processos de identificação são 

produzidos a partir da ruptura de rituais enunciativos que permitem falhas no processo de 

interpelação ideológica? 3. Como os dispositivos enunciativos participam das produções dos 

acontecimentos discursivos? 4. Como novos lugares de enunciação são configurados, ao mesmo 

tempo que ressignificam outros que já existem? Alguns dos resultados dessas reflexões estão 

compilados nos dois livros publicados em 2017: “Mulheres em Discurso: Gênero, Linguagem e 

Ideologia” (volume 1) e “Identificações do Gênero e Práticas de Resistências” (volume 2). 

Nesse CIAD, apresentaremos trabalhos que relacionam questões de gênero e efeitos de verdade. 

Dividiremos nossa apresentação em duas partes: 1) faremos uma relação entre o processo de 

generalização e a produção e circulação de notícias falsas em relação ao feminismo; e 2) 

trabalharemos com a constituição do imaginário social relativo à prostituição, pensando no 

processo de fabricação dos efeitos de verdade que interpretam o real e assim o recobrem.  
 

Palavras-chave: Gênero; Sujeito; Efeitos de verdade. 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE OS IMAGINÁRIOS DA PROSTITUIÇÃO 

 

 

Karine de Medeiros RIBEIRO, (UNICAMP) 

karinedemedeirosribeiro52617@gmail.com 

Maria Fernanda MOREIRA, (UNICAMP) 

m.fernandaaa@hotmail.com 

 

 

A partir da perspectiva da análise do discurso materialista, divulgaremos reflexões teóricas e 

gestos analíticos que conectam os resultados de nossas últimas pesquisas com inquietações 

atuais. Tomamos como tema a prostituição. Como recorte analítico, enfocamos as 

representações dos sujeitos associados à essa prática. Trabalhamos, especificamente, a 

constituição do imaginário social relativo às pessoas que se prostituem, ou seja, nos detemos no 

processo de fabricação dos efeitos de verdade que interpretam o real e assim o recobrem. Nos 

interessamos por quais seriam as convicções e certezas a respeito de quem seriam essas pessoas. 

Para isso, nos valemos de um corpora heterogêneo, antagônico e diacrônico: discursos médicos, 

jurídicos, legislativos, políticos, midiáticos, literários e artísticos do século XIX ao XXI. A 

metodologia que empregamos destacou diferentes repetições e deslocamentos dessas imagens. 

Especificamente nas condições de produção brasileiras, em que os sentidos reproduzidos pelas 

instituições silenciam sentidos reivindicados pelos próprios sujeitos, legitimando os primeiros 

em detrimento dos segundos, a partir de saberes especializados. Isso pode ser observado, por 

exemplo, pelo relevo de duas figuras do século XIX relativas às sujeitas que se prostituem. Em 

primeiro lugar, o pressupõe majoritariamente como feminina. Em segundo, o categoriza 

disjuntivamente em “classes”: ou a jovem ingênua prostituída pela miséria social ou a femme 

fatale ambiciosa que seduz e corrompe os homens. Além disso, se constituem através do 

discurso sobre, pelo olhar do outro, ainda que (re)construam narrativamente enunciações. Um 

dos efeitos mais perenes e nocivos dessa forma de significação foi a consolidação histórica de 

sentidos monofonicamente vitimizadores, fatalistas e resgatistas. Na segunda metade do século 

XX e no início do XXI, no entanto, esse funcionamento se alterou. Desde então podemos 

encontrar falas e escritos das próprias pessoas que exercem a prostituição. Ainda que sejam 

apenas os dizeres que tiveram a possibilidade material de inscrição e de circulação social, outras 

foram as imagens possíveis associadas aos profissionais. Além disso, circularam em 

documentários, trabalhos acadêmicos, autobiografias. Pensaremos aqui se essas novas 

discursividades que se constituem pelo lugar de fala permitem que as discutamos em termos de 

emancipações e conservadorismos. 
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Este trabalho, a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha materialista, 

propõe uma reflexão a respeito da produção de notícias falsas sobre o movimento feminista e 

suas integrantes. Mobilizando conceitos de memória discursiva e posição sujeito, analisamos 

notícias veiculadas em mídias virtuais e o título com que circulam. Considerando as 

especificidades do espaço digital, interessa-nos investigar como, em diferentes materialidades, 

os sentidos se movimentam em redes parafrásticas que mobilizam pré-construídos diversos 

sobre feminismo (incluindo aí questões concernentes a gênero e movimentos sociais). Dessa 

análise, observamos um processo de generalização que constrói metonimicamente os sujeitos. 

Em enunciados que se referem a “o feminismo” ou “as feministas”, uma das regularidades 

observada nas notícias analisadas, apaga-se a pluralidade do movimento feminista e de suas 

disputas internas, projetando uma unidade imaginária que pode servir ao funcionamento das 

fake news.  Em nosso trabalho, analisamos as filiações de memória a partir das quais são 

construídas essas predicações para observarmos a projeção de posições sujeito que funcionam 

nesses discursos, bem como o modo como elas se relacionam com sentidos autorizados pela 

memória discursiva que retornam a fim de legitimar esta ou aquela notícia como verdadeira. 

Pretendemos fomentar a discussão a respeito das notícias falsas a partir de uma abordagem que 

visa observar os deslizes de sentidos que as nominalizações e generalizações produzem na 

construção de um título que funciona imaginarimanente destacando a notícia. Nossa hipótese é 

que o processo de generalização e, consequentemente, de apagamento da pluralidade, tem como 

efeito produzir “chamadas sensacionalistas” que não necessariamente correspondam com a 

notícia veiculada na matéria, o que nos leva a pensar em um apagamento da própria notícia, que 

muitas vezes, contradiz o enunciado do título. Pensamos que é o funcionamento desse processo 

que produz e fomenta notícias falsas. Nosso interesse é contribuir para a discussão sobre gênero 

e os sentidos de feminismo e feministas que estão sendo construídos nesses discursos, além de 

contribuir com a importante e emergente discussão acerca das famigeradas notícias falsas, as 

fake news, pensando em como são produzidas e como são postas em circulação. 
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