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As antologias e coletâneas colocam em circulação conjuntos de textos, organizados a partir de 

uma temática, de um nome de autor ou de um período que suspostamente conferem unidade a tais 

materiais. Neste trabalho, discutimos de que modo a organização de uma antologia ou coletânea 

de textos biográficos e perfis jornalísticos exerce papel na constituição de uma memória, ao fazer 

circular discursos sobre pessoas, obras e campos de atuação, ao mesmo tempo em que oferece 

subsídios para a compreensão da formação discursiva em que os organizadores se inscrevem. Para 

isso, por meio da Análise de Discurso, a partir de autores como Pêcheux (1975, 1983), Foucault 

(1971, 1979) e Orlandi (1993, 2012), discutimos como se dá esse efeito de unidade em duas 

coletâneas de biografias publicadas pela imprensa brasileira no começo do século 21. A primeira 

é a coleção “Grandes Cientistas Brasileiros”, da Revista Caros Amigos, publicada em fascículos 

a serem agrupados pelos leitores, entre dezembro de 2009 e novembro de 2010, reunindo (as) 

histórias de vida de 24 cientistas brasileiros. A segunda é a antologia “Vultos da República: os 

melhores perfis políticos da revista piauí”, publicado em 2010, a partir da seleção de nove textos 

publicados a partir de 2007. Refletimos sobre como o efeito de unidade produzido pelas duas 

coletâneas é derivado de uma série de apagamentos e silenciamentos, o que resulta na circulação 

de “coisas-a-saber” (PÊCHEUX, 1983) sobre ciência e cientista, sobre ser político e fazer política. 

Analisamos ainda de que maneira a veiculação de tais textos no formato de livro materializa 

dizeres e representações sobre os sujeitos biografados, colocando tais escritos num espaço de 

diálogo entre a História, a Literatura e o Jornalismo. Os discursos colocados em circulação em 

ambas as coletâneas contribuem para a permanência das representações materializadas, uma vez 

que adquiriram características pedagógicas, sendo usadas como recurso didático em salas de aula.  
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