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A pesquisa, em nível de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 

Universidade Federal de Alagoas, trata dos “(Des)caminhos dos Sentidos do Público e do 

Privado no Discurso da Lei das Parcerias Público-Privadas”. Este trabalho objetivou analisar, 

sob as fundamentações teóricas da Análise do Discurso (AD), fundada por Michel Pêcheux, ao 

fim da década de 1960, na forma de uma teoria materialista do discurso, os efeitos de sentidos 

de “público” e “privado” no discurso oficial, na concretude real no âmbito jurídico, na Lei das 

Parcerias Público-Privadas (LPPP), Lei nº. 11.079/2004, do Governo Federal brasileiro. Essa 

Lei instituiu normas gerais de licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para tanto, a pesquisa, já em fase final, analisou, 

sob o enfoque materialista – principalmente por meio das contribuições teóricas de Marx 

(2010), Engels (2011), Habermas (2014), Lukács (2010) e Mészáros (2012) – os sentidos do 

real histórico sobre o “público” e o “privado”, desde a Antiguidade clássica à constituição do 

Estado contemporâneo, destacando que as esferas do “público” e do “privado”, nesse real  

histórico, sempre estiveram atreladas a distintos lugares, que se excluem mutuamente, que não 

se interpenetram. Os estudos realizados por meio da pesquisa também revisitaram aspectos 

teóricos e conceituais da Análise de Discurso pecheuxtiana e seus estudiosos no Brasil 

(ORLANDI et. al.), relativamente às principais categorias concernentes às “formações 

ideológicas”, “formações discursivas”, “efeitos de sentido”, “silenciamentos”, “implícitos”, 

“interdiscurso”, “intradiscurso” e outras importantes conceituações, necessárias ao 

desvelamento dos efeitos de sentidos de “público” e “privado” na discursividade da LPPP. As 

análises puderam desvelar o processo de relativização e homogeneização desses conceitos 

naquele discurso da Lei. O discurso dessa Lei, no real do mundo jurídico, intenta promover 

efeitos de convicção no sentido de identificar o “público” com o “privado”. Foi possível 

demonstrar que tais processos de ressignificação não decorrem de equívocos linguísticos ou de 

erros conceituais; decorrem, sim, do projeto de expansão hegemônica de controle do capital 

sobre toda a sociedade, que privatiza os recursos públicos, submetendo-os aos interesses dos 

grupos econômicos nacionais e internacionais.  
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